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ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

гр. София, 20 февруари 2023 г. 

 

ЛАДА ПАУНОВА – зам. председател и ръководител на 

Наказателна колегия на Върховния касационен съд на Република България, 

като взех предвид, че с разпореждане от 17.02.2023 г. съдията Румен 

Петров – докладчик по тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на ОСНК е 

констатирал допустимостта на искането на Главния прокурор на 

Република България 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?“, 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

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

ВКС за разглеждане в открито заседание на 20.04.2023 г. от 13:30 часа, в 

конферентна зала на съдебната палата – етаж 1. 

За участие в откритото съдебно заседание да се поканят: 

- 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“; 

- Деканът на Юридическия факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“; 

- Деканът на Юридически факултет на Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“; 
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- 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. 

На всички поканени да бъде указано, че искането на Главния 

прокурор и относимата съдебна практика, са публикувани на публично 

достъпния интернет адрес – домейн: „http://www.vks.bg/“ – секция 

„Съдебна практика“, подсекция „Тълкувателни дела“ – Тълкувателно дело 

2/2023 г., и че писмени становища по поставения за тълкуване въпрос 

могат да бъдат представени до датата на заседанието на ОСНК или да 

бъдат изразени в съдебното заседание. 

Искането на Главния прокурор, относимата съдебна практика, 

разпореждането за образуване, разпореждането на съдия докладчика и 

настоящото разпореждане, както и всички постъпващи по делото 

документи, да се публикуват във вътрешната информационна система на 

ВКС – секция „Тълкувателни дела“ – папка „Наказателна колегия“ – 

Тълкувателно дело 2/2023 г. 

Искането на Главния прокурор, относимата съдебна практика, 

разпореждането за образуване, разпореждането на съдия докладчика и 

настоящото разпореждане за насрочване на тълкувателно дело 2/2023 г. да 

се публикуват на публично достъпния интернет адрес – домейн: 

„http://www.vks.bg/“ – секция „Съдебна практика“, подсекция 

„Тълкувателни дела“ – Тълкувателно дело 2/2023 г. 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА 

КОЛЕГИЯ: 

 

( ЛАДА ПАУНОВА ) 


