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Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
София,  08 февруари 2016 г. 

 
 Павлина Панова, заместник-председател на Върховния касационен съд 
и председател на Наказателна колегия, като взех предвид, че с разпореждане 
от 08.02.2016 г. съдия Мина Топузова, съдията-докладчик по тълкувателно 
дело № 1/2016 г. по описа на Наказателна колегия на Върховния касационен 
съд, е констатирал допустимостта на искането на председателя на Върховния 
касационен съд за образуване на тълкувателно дело и приемане на 
тълкувателно решение по въпрос, свързан с противоречива практика на 
съдилищата по прилагане на чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите на връчване на 
наказателното постановление по реда чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, с оглед на което  
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 
 

 Насрочвам тълкувателно дело № 1/2016 г. за разглеждане в открито 
заседание на 24.03.2016 г. /четвъртък/  от 13.30 часа в конферентната зала на 
Върховния касационен съд в Съдебната палата – етаж 1. 
 Съгласно чл. 129, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗСВ, да се поканят за участие в 
заседанието на общото събрание на наказателната колегия на ВКС като им се 
изпрати и копие от искането на председателя на Върховния касационен съд: 
главният прокурор, министърът на правосъдието, председателят на Висшия 
адвокатски съвет, омбудсманът на Република България,  главният инспектор 
на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища в 
София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, председателят на 
Софийския градски съд и председателите на окръжните съдилища, 
председателите на административните и районни съдилища, ръководителят 
на секцията по наказателноправни науки към Института за държавата и 
правото при Българска 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 „Ангел Кънчев”, на Югозападния университет „Неофит Рилски”, 
на Бургаския свободен университет  и на Варненския свободен университет. 



На всички поканени страни следва да се изпрати копие от искането на 
председателя на ВКС, ведно с копия на приложената към искането съдебна 
практика – на електронен носител, по реда на цитирането, като им се  укаже, 
че могат да представят становище по предмета на искането до датата на 
заседанието на ОСНК на ВКС. 
 Приложената в искането на председателя на Върховния касационен съд 
съдебна практика да се сканира и да се качи във вътрешния сайт на ВКС 
(http://intraweb.vks.bg) – секция „Тълкувателни дела” – подсекция 
„Наказателна колегия” – Тълкувателно дело № 1/2016 г., ведно с 
разпореждането за искане за образуване на тълкувателното дело, 
разпореждането по допустимостта на искането, настоящото разпореждане, 
както и всички становища, които ще постъпят по въпроса, предмет на 
тълкувателно дело № 1/2016 г. 
 
 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ: 
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