
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 № 47 

от заседание на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 28 ноември 2013  г.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
13. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към 

ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото 
в разумен срок. (01.04.2013 г. - 30.09.2013 г.) 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
 

13.1. 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 01.04.2013 г. - 30.09.2013 г. 

13.2. Приема отчета на министъра на правосъдието, относно 
постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета 
”а” от ЗСВ за периода 01.07.2013 г. - 30.09.2013 г. 

13.3. 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. - 30.09.2013 г.) в изпълнение на чл. 60м от 
ЗСВ. 

13.3.1. 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. 

13.3.2. Задължава горестоящите административни 
ръководители в двумесечен срок да информират ВСС за изпълнението на 
решението по т. 46.3.5 от протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС, като изготвят 
обобщени доклади за извършените проверки. 

13.3.3. Изпраща настоящия Анализ на Управителния съвет на 
НИП с предложение в обучителната програма на института за 2014 г. да се 
заложи по-разширено обучение на съдебните служители в съдилищата и 
прокуратурите. 

13.4. Материалите по т.1, т. 2 и т. 3 да се публикуват на 
интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: /п/ Соня Найденова 
 
 

Вярно с оригинала, 
Адм. секретар:  

   /п/ 
ик/          


