
 
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ 

 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 
София,  22 април 2014 г. 

 
 Павлина Панова, зам.–председател на Върховния касационен съд и 
председател на Наказателна колегия, като взех предвид, че с разпореждане от 
22.04.2014 г. съдията - докладчик по ТД № 2/2014 г. на ОСНК е констатирал 
допустимостта на искането на  омбудсмана на Република България, 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 № 2/2014 г. за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 10 юни 2014 г. от 13.30 часа в конферентната зала на 
Върховния касационен съд в Съдебната палата – етаж 1. 
 Да се покани за участие омбудсмана на Република България, а копие от 
искането му и покани за участие в заседанието на общото събрание на 
наказателната колегия на ВКС да се изпратят на: главния прокурор, 
министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, 
главния инспектор на Инспектората към ВСС, председателите на 
апелативните съдилища, Апелативен специализиран наказателен съд и на 
Военно-апелативен съд, Софийски градски съд, Специализиран наказателен 
съд  и на окръжните и военните съдилища, административните ръководители 
на aпелативните прокуратури, апелативната специализирана прокуратура,                          
военно-апелативната прокуратура, специализираната прокуратура, окръжните 
и военно-окръжните прокуратури, ръководителят на секцията по 
наказателноправни науки към Института за държавата и правото при БАН, 
ръководителите на катедра „Наказателноправни науки” при юридическите 
факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, на 
Университет за национално и световно стопанство, на Нов български 
университет, на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, на 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 
на Бургаски свободен университет и Варненски свободен университет. 



 
 На всички тях да се укаже, че могат да представят становище по 
предмета на искането до датата на заседанието на ОСНК. 
 

                 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ: 
                                                                                    /Павлина Панова/ 
 
 
 


