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ПО ДНЕВНИЯ РЕД 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
63. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от ИВСС случаи на 

нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок 
по 60м от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г. 

 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 
 

63.1.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 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г. 

63.2.ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието, относно 
постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета 
”а” от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. - 31.03.2015 г. 

63.3.ПРИЕМА Анализа на констатираните от ИВСС случаи на 
нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок 
(01.10.2014 г. - 31.03.2015 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ. 

63.4.ПРЕДЛАГА на Комисията по предложенията и 
атестирането на ВСС да обмисли възможността за провеждане на конкурси 
за магистрати в органите на съдебна власт в София - град, 2 /два/ пъти 
годишно, съобразно необходимостта. 

63.5.ПРЕДЛАГА на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС 
да обсъди с административните ръководители на Софийски градски съд и 
Софийски районен съд възможността за практическата реализация по 
обединяване на административните служби „Връчване на призовки и 
съдебни книжа”, както и да се предвиди обучение на служителите им в 
Националния институт на правосъдието. 

63.6.ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация, 
информационни технологии и статистика” на ВСС съвместно с дирекция 
„Информационни технологии и съдебна статистика” да обсъдят възможните 
мерки за усъвършенстване на системата за случайно разпределение на 
делата, с оглед отстраняване на всички забележки, постъпващи от органите 
на съдебна власт в тестовия период от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г., и за 
адаптиране на системата след приемане на коефициентите за тежест на 
делата. 



  

63.7.УКАЗВА на административните ръководители на 
Апелативен съд - София, Софийски градски съд и Софийски районен съд 
да уведомят ВСС за резултатите от извършените инвентаризации, след 
30.01.2016 г. 

63.8.ПРЕПОРЪЧВА на 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. 

63.9.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. 

63.10.НАПОМНЯ на административните ръководители и на 
горестоящите административни 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. 

63.11.ПРЕДЛАГА на Инспектората към ВСС при възможност 
през 2016 г. да извърши тематична проверка на забавените дела и 
преписки, забавени по смисъла на приетите от тях практики за разумен 
срок. 

63.12.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/          


