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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

11. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към 

ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото 

в разумен срок (01.04.2014 г. - 30.09.2014 г.) 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

11.1. Приема данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за 

установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата 

в разумен срок за периода 01.04.2014 г. - 30.09.2014 г. 

11.2. Приема отчета на министъра на правосъдието, относно 

постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета 

”а” от ЗСВ за периода 01.04.2014 г. - 30.09.2014 г. 

11.3.  Приема Анализ на констатираните от Инспектората към 

ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото 

в разумен срок (01.04.2013 г. - 30.09.2014 г.) в изпълнение на чл. 60м от 

ЗСВ. 

11.4.  Приема Анализите, изготвени във връзка с решение на 

ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. по т. 46.3.4. 

11.5.  Приема Анализите, изготвени във връзка с решение на 

ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.5. 

11.6.  Напомня на административните ръководители, които не 

са изпълнили решението на ВСС по протокол № 35/24.07.2014 г., т. 48.5. и 

т. 48.6. в двумесечен срок да предприемат необходимите действия за 

изпълнението на същите. 



  

11.7. Препоръчва на административните ръководители на 

органите на съдебна власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, 

чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата образувани 

преди 2012 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат 

организационни мерки за тяхното приключване. 

11.8. Напомня на административните ръководители да 

прилагат решенията на ВСС по протокол № 20.23.05.2013 г. с цел 

недопускане на нарушения на правото на разглеждане и решаване на 

делата в разумен срок. 

11.9. Изпраща настоящия анализ на Управителния съвет на 

НИП с предложение в обучителната програма на института да се заложи 

по-разширено обучение на магистратите по практиката на Европейския съд 

по правата на човека във връзка с нарушения на правото на разглеждане и 

решаване на делото в разумен срок, и на съдебните служители в 

съдилищата и прокуратурите - относно връчването на призовки и съдебни 

книжа по дела и преписки. 

11.10. Материалите по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 да се публикуват 

на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

11.11. Възлага на Комисия по “Информационни технологии и 

съдебна статистика” при ВСС, в срок до 31.05.2015 г. да изготви 

статистически анализ по основните параметри за работата на съдебната 

власт по отношение срочност на административни, граждански, търговски и 

наказателни дела за периода от 2009-2014 г. 
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