
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е 
от протокол № 4 

от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 2 февруари 2017  г.  

 
ПО ДНЕВНИЯ РЕД 
 
14. ОТНОСНО: Проект на решение по Анализ на 

констатираните от Инспектората към Висшия съдебен съвет случаи на 
нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок 
за периода 01.04.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 
ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
 

14.1. 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 01.04.2016 г. - 30.09.2016 г.  

14.2. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието, относно 
постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета 
„а” от ЗСВ за периода 01.04.2016 г. - 30.09.2016 г. 

14.3. ПРИЕМА Анализа на констатираните от ИВСС случаи на 
нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок 
(01.04.2016 г. - 30.09.2016 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ. 

14.4. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на 
органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, 
чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата образувани 
преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат 
организационни мерки за тяхното приключване. 

14.5. НАПОМНЯ на административните ръководители да 
изпълняват стриктно решенията на ВСС по: 

- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.1. - препоръчва на 
административните ръководители на органите на съдебната власт, 
съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да 
регулират и контролират дейността на службите „Съдебно деловодство” и 
„Връчване на призовки и съдебни книжа” по срочното и стриктно 
изпълнение на определените им в ПАРОАВАС задължения. При 
необходимост да организират обучения или да предприемат мерки по 
дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела поради 
нередовно призоваване. 

- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.2. - препоръчва на 
административните ръководители на органите на съдебната власт, 
съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да 
следят за приключването на делата и преписките в разумни срокове както и 



  

за срочното постановяване на решенията и при необходимост да 
упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на дисциплинарни мерки. 

- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.3. - препоръчва на 
магистратите от органите на съдебната власт да използват 
дисциплиниращите средства за страните, вещите лица и свидетелите, 
предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК. 

- Протокол № 20/23.05.2013 г., т. 46.3.5. - задължава 
горестоящите административни ръководители на органите на съдебната 
власт на всеки шест месеца да извършват проверки на делата и преписките 
за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове. 

- Протокол № 61/10.12.2015 г., т. 63.8. - административните 
ръководители на Апелативна прокуратура-София, Софийска градска 
прокуратура и Софийска районна прокуратура да проследят изпълнението 
на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК 
за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване 
и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключени 
към настоящия момент, на ресорните заместник-градски и съответно - 
заместник-районни прокурори по предварително изготвен график - 
съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор. 

- Протокол № 36/06.10.2016 г., т. 7.6. - препоръчва 
административните ръководители на органите на съдебната власт, 
съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да 
извършат проверка на делата по Глава 25 „Бързи производства” от ГПК, 
заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и 
при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни 
мерки за тяхното приключване.  

С решение по т. 42 от Протокол № 17/19.10.2016 г. на 
Прокурорска колегия на ВСС са отменени част от горните решения, а 
именно: по т. 46.3.5 от Протокол № 20/23.05.2013 г. и по т. 63.8 от Протокол 
№ 61/10.12.2015 г. Същите не създават задължения за съответните 
административни ръководители на органите на съдебната власт. 

14.6. Материалите по т. 14.1, т. 14.2 и т. 14.3 да се публикуват 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: /п/ Мария Павлова 
 
 

Вярно с оригинала, 
Адм. секретар:  

   /п/ 
ик/          


