
 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 
гр.София, 02.10.2013 г. 

 
 С разпореждане от 18.09.2013 г. на председателя на ВКС  е 
образувано тълкувателно дело № 7/13 г. на Гражданска колегия на ВКС  по 
искане на Омбудсмана на Република България за приемане на 
тълкувателно решение по въпроса: 
  Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната 
престъпна дейност по чл.3, времето на нейното осъществяване и 
придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата 
на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност /отм.ДВ, бр.38/2012 г., в сила от 19.11.2012 г./?  
  Имайки предвид заинтересоваността на Комисията за отнемане на 
незаконно придобито  имущество от разрешаването на поставения въпрос 
по тълкувателното дело и възможността  Комисията да даде становище по 
делото, е необходимо включването и на Комисията за отнемане на 
незаконно придобито  имущество, като заинтересовано лице по 
тълкувателното дело и разпореждането за образуване  да бъде допълнено. 
 С оглед горното и предвид изчерпателността на предоставените 
становища по делото, както и възможността Комисията за отнемане на 
незаконно придобито  имущество да даде становище, разпореждането за 
образуване на тълкувателно дело № 7/13 г. на ОСГК на ВКС следва да 
бъде допълнено, като Комисията за отнемане на незаконно придобито  
имущество бъде включена в лицата, по раздел Втори на разпореждането. 
 С оглед изложеното, 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 

 І. Допълвам разпореждане от 18.09.2013 г. за образуване на 
тълкувателно дело № 7/13 г. на Общото събрание на Гражданска колегия 
на ВКС, като включвам в лицата по раздел Втори  и Комисията за 
отнемане на незаконно придобито  имущество. 
 IІ. Копия от настоящото разпореждане,  разпореждането за 
образуване и искането на Омбудсмана на Република България да се 
изпратят на Комисията за отнемане на незаконно придобито  имущество, 
която може да изрази становище, в срок до 31.10.2013 г. 
 III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела”. 
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
  КАСАЦИОНЕН СЪД: 

     
                                                  /проф.Лазар Груев/ 


