
 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 
гр. София, 22.05.2015 г. 

 
 

На основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1, предл. 1-во от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) е направено искане от председателя на Върховния 
касационен съд (ВКС) на Република България за приемане на тълкувателно 
решение по въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по 
прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс при 
конкуренция между наказателна отговорност и административнонаказателна 
отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, а именно: 1. 
Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 85 от 
01.11.1966 г. на ОСНК на ВС? 1.1. Ако отговорът е положителен, подлежи ли на 
прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК наказателно производство, 
образувано срещу лице, по отношение на което е било проведено 
административнонаказателно производство за същото деяние? 1.2. По какъв 
начин се преодолява двойното наказване на едно и също лице в 
административнонаказателно производство и в наказателно производство, 
когато административнонаказателното производство се е развило първо във 
времето?  2. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 
46 от 16.10.1979 г. по н. д. № 36/1979 г. на ОСНК на ВС? 2. 1. Ако отговорът е 
положителен, допустимо ли е районният съд, разглеждащ обвинение за 
престъпление по НК, да оправдае подсъдимия и да наложи на подсъдимия 
административно наказание, ако приеме, че не са налице основания за 
постановяване на осъдителна присъда, но констатира, че има достатъчно 
доказателства за административно нарушение? 3. Налице ли са основания за 
промяна на тълкуването, дадено с ТР № 51 от 29.12.1978 г. по н. д. № 50/1978 г. 
на ОСНК на ВС? Ако отговорът е положителен, следва ли деецът да носи 
едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в 
случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно 
наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита? 

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗСВ 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 
 

1. Да се образува тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на наказателна 
колегия във Върховния касационен съд. 

 



2. Определям съдия Галина Захарова за докладчик по делото. 
 

3. Делото да се докладва на съдията-докладчик за изпълнение на 
процедурата по чл. 10 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от 
ОСНК на ВКС. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС: 

                                                                                                 /ЛОЗАН ПАНОВ/ 


