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Павлина Панова, зам.–председател на Върховния касационен съд и
председател на Наказателна колегия, като взех предвид, че с разпореждане от
04.04.2014 г. съдиите-докладчици по ТД № 1/2014 г. на ОСНК са
констатирали допустимостта на искането на главния прокурор, намирам че
същото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание. С оглед на това

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Насрочвам тълкувателно дело № 1/2014 г. за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22 май 2014 г. от 14.00 ч в конферентната зала на
Върховния касационен съд в Съдебната палата – етаж 1.
Да се покани за участие главния прокурор, а копие от искането му и
покани за участие в заседанието на общото събрание на Наказателната
колегия на ВКС да се изпратят на министъра на правосъдието, председателя
на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България,
министъра на финансите, Агенция „Митници” при МФ, главния инспектор
на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища в
София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Бургас, председателите на
Софийския градски съд и на окръжните, и военните съдилища,
административните ръководители на апелативните, окръжните и военноокръжните прокуратури, ръководителя на секциятата по наказателноправни
науки към Института за държавата и правото при Българската академия на
науките, ръководителите на катедра/секция „Наказателноправни науки” при
юридическите факултети/департаменти на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, на Университета за национално и световно стопанство,
на Нов български университет, на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”, на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”,
на Русенския университет, на Бургаския свободен университет, на Варненския
свободен университет и на Благоевградския университет, на Българската
асоциация по европейско право.

Предвид предмета на тълкувателното дело, засягащ стопанската
дейност на юридически лица по осъществяване на доставки на стоки и
превози на товари в страната и чужбина, да бъдат поканени да изразят
становище и представители на Българската стопанска камара, на
Арбитражния съд при БСК, на Арбитражния съд при БТПП-София, на
Асоциацията на българските предприятия за международни превози и
пътищата (АЕБТРИ)-София, на Българската асоциация на сдруженията в
автомобилния транспорт (БАСАТ)-София и на Националния съюз на
превозвачите – София.
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