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РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 

по тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на ОСНК 

гр. София, 17 февруари 2023 г. 

 

РУМЕН ПЕТРОВ – съдия докладчик по тълкувателно дело № 

2/2023 г. по описа на Общо събрание на Наказателна колегия на Върховния 

касационен съд на Република България, в съответствие с т. 10, б. „б“ от 

Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСНК, приети с 

решение на Пленума на ВКС от 15.11.2016 г., 

УСТАНОВИХ: 

Въз основа на искане на Главния прокурор на Република България 

до ОСНК на ВКС, Председателят на съда е образувал тълкувателно дело за 

приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Разпоредбата на чл. 343г 

от НК относно предвиденото кумулативно наказание лишаване от право 

да се управлява МПС по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК приложима ли е в 

случаите на престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК?“ 

Искането съдържа изискуемите реквизити по чл. 127 ЗСВ, като е 

налице претендираното основание за осъществяване на тълкувателна 

дейност на ОСНК на ВКС. 

Съгласно чл. 129 ЗСВ, предлагам да бъдат поканени за участие: 

- Главният прокурор или определен от него заместник; 

- Председателите на Апелативните, Окръжните и Районните 

съдилища в страната; 

- Главният инспектор на Инспектората към ВСС или определен 

от него заместник; 

- Министърът на правосъдието или определен от него 

заместник-министър; 

- Министерство на вътрешните работи, сектор „КАТ“; 

- Председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от 

него член на съвета; 

- Професор д-р Лазар Груев – катедра „Наказателноправни 

науки“, Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 
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- Деканът на Юридическия факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“; 

- Деканът на Юридически факултет на Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“; 

- Деканът на Юридически факултет на Университет за 

национално и световно стопанство; 

- Деканът на Юридически факултет на Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“; 

- Деканът на Юридически факултет на Русенски университет 

„Ангел Кънчев“; 

- Деканът на Историко-юридически факултет на 

Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“; 

- Деканът на Правно-исторически факултет на Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; 

- Деканът на Магистърски факултет, програма „Право“ на Нов 

български университет; 

- Деканът на Център по юридически науки на Бургаски свободен 

университет; 

- Деканът на факултет „Полиция“ на Академията на МВР; 

- Институтът на държавата и правото към Българската академия 

на науките. 

С оглед изложеното, 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

Делото да се докладва на заместник-председателя на ВКС и 

ръководител на Наказателна колегия за насрочването му за разглеждане в 

открито заседание. 

Предлагам покани и копия от искането на Главния прокурор ведно 

с представените материали да се изпратят до всички предложени за 

участие с настоящото разпореждане органи, лица и институции, които 

могат да изразят становище по поставения за тълкуване въпрос в открито 

съдебно заседание или да изразят писмено становище в указан в поканата 

срок. 

СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК: 

( РУМЕН ПЕТРОВ ) 


