
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД  
 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

 
гр. София, 23 февруари 2018 г. 

 
 

Павлина Панова – заместник на председателя на Върховния 

касационен съд и председател на Наказателна колегия, като взех 

предвид, че с разпореждане от 23.02.2018г. съдиите Антоанета Данова и 

Лада Паунова – докладчици по тълкувателно дело № 1/2018 г. по описа 

на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, са констатирали 

допустимостта на искането на председателя на Върховния касационен съд 

за приемане на тълкувателно решение по повод на това необходима ли е 

отмяната изцяло или отчасти на Постановленията на Пленума на 

Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 година: 

1. Постановление № 3 от 14.XII.1953 г.; 

2. Постановление № 1 от 7.II.1955 г.; 

3. Постановление № 3 от 30.IV.1955 г.; 

4. Постановление № 8 от 31.12.1956 г.; 

5. Постановление № 1/1958 г.; 

6. Постановление № 3 от 29.12.1958 г.; 

7. Постановление № 6 от 29.XII.1958 г.; 

8. Постановление № 3 от 1960 г.; 

9. Постановление № 6 от 1.XII.1961 г.; 

10. Постановление № 7 от 28.11.1961 г.; 

11. Постановление № 9 от 1961г.; 

12. Постановление № 1 от 1962 г.; 

13. Постановление № 3 от 1962 г.; 

14. Постановление № 14 от 30.IХ.1963 г.; 

15. Постановление № 16 от 18.11.1963 г.; 

16. Постановление № 1 от 1964 г.; 

17. Постановление № 7 от 1964 г.; 

18. Постановление № 4 от 28.VI.1965 г.; 

19. Постановление № 3 от 6.XII.1967 г. и 26.I.1968 г.; 

20. Постановление № 5 от 28.10.1968 г.; 

21. Постановление № 3 от 25, 26, 27.06.1970 г.; 

22. Постановление № 2 от 27 - 29.04.1970 г.; 

23. Постановление № 6 от 26.04.1971 г.; 

24. Постановление № 8 от 28.VI.1971 г.; 
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25. Постановление № 6 от 27.XI.1972 г.; 

26. Постановление № 13 от 28.XII.1973 г.; 

27. Постановление № 2 от 29.VI.1974 г.; 

28. Постановление № 6 от 30.X.1975 г.; 

29. Постановление № 7 от 27.VI.1975 г.; 

30. Постановление № 9 от 10.ХII.1975 г.; 

31. Постановление № 7 от 23.XII.1976 г.; 

32. Постановление № 1 от 8.X.1978 г.; 

33. Постановление № 2 от 15.XII.1978 г.; 

34. Постановление № 6/1977 г. от 04.05.1978 г.; 

35. Постановление № 8 от 28.XII.1978 г.; 

36. Постановление № 2 от 27.IX.1979 г.; 

37. Постановление № 1 от 11.XI.1981 г.; 

38. Постановление № 8 от 30.11.1981 г.; 

39. Постановление № 1 от 17.01.1983 г.; 

40. Постановление № 6 от 29.XI.1984 г.; 

41. Постановление № 7 от 03.07.1984 г.; 

42. Постановление № 7 от 4.XI.1985 г. 

 

с оглед на което 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

 

 Насрочвам тълкувателно дело № 1/2018 г. по описа на Общото 

събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд за 

разглеждане в открито заседание на 21.06.2018г. /четвъртък/ от 13:30 

часа, в конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната 

палата – етаж 1. 

Съгласно чл.129, ал.1, т.т. 1 – 3 от Закона за съдебната власт освен 

главният прокурор на Република България, министърът на правосъдието, 

председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на 

съвета, с оглед направеното предложение от съдиите-докладчици по 

тълкувателно дело № 1/2018г. в разпореждането им от 23.02.2018г. по 

допустимостта на горепосоченото искане, за участие в заседанието на 

Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд 

следва да бъде поканен за участие и главният инспектор към Инспектората 

на Висшия съдебен съвет,  

 На всички поканени страни следва да се изпрати копие от искането 

на председателя на Върховния касационен съд, ведно с относимата съдебна 

практика – на електронен носител, по реда на цитирането, като на страните 

се укаже, че могат да представят писмени становища по предмета на 

искането до датата на заседанието на Общото събрание на Наказателна 
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колегия на Върховния касационен съд или да изразят становище по 

поставените за тълкуване въпроси в съдебно заседание. 

 Предложението на председателя на Наказателна колегия на 

Върховния касационен съд относно изготвяне на искане за тълкувателно 

решение по повод необходимостта от отмяната изцяло или отчасти на 

Постановленията на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 

1953 – 1994 година, и приложенията към него,  

 както и искането на председателя на Върховния касационен съд на 

Република България за приемане на тълкувателно решение 

 да се публикуват на вътрешния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни 

дела” – подсекция „Наказателна колегия” – Тълкувателно дело № 1/2018 г. 

ведно с разпореждането за образуване на председателя на Върховния 

касационен съд, разпореждането на съдиите-докладчици Антоанета Данова 

и Лада Паунова по допустимостта на искането, настоящото разпореждане, 

както и всички постъпващи документи, отнасящи се до тълкувателното 

дело. 

 Искането на председателя на Върховния касационен съд на 

Република България за приемане на тълкувателно решение, 

разпореждането на председателя на Върховния касационен съд за 

образуване на т.д. № 1/2018 г., разпореждането на съдиите-докладчици по 

допустимостта на искането за приемане на тълкувателно решение, както и 

настоящото разпореждане за насрочване на т.д. № 1/2018 г. да се 

публикуват и на външния сайт на ВКС – секция „Решения на ВКС“, 

подсекция „Тълкувателни дела“ > „Наказателна колегия“. 

 

 

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

   НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  

   И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА 

  КОЛЕГИЯ: 

 

            ПАВЛИНА ПАНОВА 

 

 
 


