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

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 21 
 от  заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 19 юли 2018 г. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
90. ОТНОСНО:   Анализ на констатираните от Инспектората на 

ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в 

разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. ПРИЕМА Анализ на констатираните от ИВСС случаи на 

нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по 

чл.60м от ЗСВ, за периода  01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 

1.1. ПРИЕМА данните за установени от ИВСС нарушения на 

правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета 

„а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 

1.2. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието относно 

постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от 

ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. 

........................................... 

1.5. ОТМЕНЯ решения: по т. 46.3.5 от Протокол № 20/23.05.2013 г. 

и по т.63.8-10 от Протокол № 61/10.12.2015 г. по отношение на 

административните ръководители на прокуратурите в страната. 

1.6. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на 

съответните прокуратури, съобразно правомощията им по чл.140 от ЗСВ, да 

извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл.245, 

ал.2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. 

При осъществяване на правомощията по чл.140, ал.3 от ЗСВ 

административните ръководители на съответните прокуратури да съобразят и 

изпълнението на задължението по чл.22, ал.2 от НПК за приключване на 

разследването в разумен срок. 
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1.7. ВЪЗЛАГА на Прокурорската колегия на ВСС за следващите 

периоди по чл.60м, ал.2 ЗСВ да приема отделни мерки за отстраняване на 

причините за нарушенията по отношение на административните ръководители 

на прокуратурите, които мерки да се внасят за одобрение от Пленума на ВСС 

ведно с анализа. 

1.8. Материалите по т. 1, т. 1.1 и т.1.2 да се публикуват на 

интернет страницата на ВСС.  

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ /п/ Цецка Цачева  

                                                                  и Боян Магдалинчев  

 
 
Вярно  с оригинала, 
Адм. секретар:  /п/ 
 

                              М. Гуркова  
МГ/      


