
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 
 

гр. София, 09 август 2017г.  

 

 

 Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, съм 

сезиран с предложение от заместник-председателя на Върховния 

касационен съд и председателя на наказателната колегия, съдия Павлина 

Панова, за изготвяне на искане за тълкувателно решение по въпроси, 

свързани с влизане в сила на съдебните актове в сила.  Искането да бъде 

сезиран председателят на ВКС е по решение от 01.06.2017г. на Общото 

събрание на наказателната колегия въз основа на доклад на аналитичното 

звено на колегията, обобщаващ становища по поставения въпрос от 

съдилищата в петте апелативни района и Военно-апелативния съд. 

 С оглед на гореизложеното, на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1,               

т. 1 от Закона за съдебната власт, правя искане до Общото събрание на 

Наказателна колегия на ВКС за издаване на тълкувателно решение по 

следните въпроси:  

1. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на оттегляне на 

въззивната жалба или протест от жалбоподателя или прокурора, кой 

е компетентният орган да се произнесе по оттеглянето, с какъв акт и 

подлежи ли на инстанционен контрол този акт: 

 - когато оттеглянето е в  срока на обжалване; 

 - когато оттеглянето е извън срока на обжалване, но преди делото 

да е пренесено в горната инстанция; 

 - когато оттеглянето е пред горната инстанция? 

 

2. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на връщане на 

жалбата или протеста, в различните хипотези - подадени срещу 

съдебен акт, който не подлежи на обжалване; просрочени; подадени 

от ненадлежна страна; страдат от друг неотстранен в законовия срок 

недостатък:  

- когато връщането на жалбата или протеста не е било обжалвано   

или протестирано с частна жалба или частен протест; 

- когато горната инстанция потвърди връщането на жалбата или 

протеста? 

 



3. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай, че пред горната 

инстанция е било образувано въззивно производство, независимо от 

недостатък в жалбата или протеста, когато на това основание те са 

били оставени без разглеждане? 

 

4. Кога влиза в сила присъда/решение, когато с тях са осъдени или 

оправдани няколко подсъдими  за няколко деяния и съдебният акт е 

обжалван или протестиран частично - само по отношение на част от 

дейците и/или на част от деянията? 

 

В тази връзка, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт, 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

 1. Да се образува тълкувателно дело № 5/2017г. по описа на 

Наказателна колегия на Върховния касационен съд. 

 2. Определям съдия Лада Паунова 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. 

         

                 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

                 ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

 

                                               ПАВЛИНА ПАНОВА 

 
/Съгласно обявление на председателя на ВКС – Лозан Панов, изв. със                                      

заповед № 1698/19.07.2017г./                                                 

 

 

  

 
 


