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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. 

1.3. ПРИЕМА по отношение на съдилищата следните мерки за 

отстраняване на причините за нарушенията на основание чл.60м, ал.2 ЗСВ: 

1.3.1. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на 

съдилищата съобразно правомощията им, съответно по чл. 80, чл.86, чл.106 и 

чл. 114 ЗСВ, да контролират стриктното и пълно прилагане на процесуалните 

способи за своевременното разглеждане и приключване на делото в разумен 

срок във връзка със: 

1.3.1.1. Спазване на сроковете за насрочване на делото по чл. 

247а НПК; съответните срокове за насрочване делата по ГПК и АПК, 

включително специалните срокове за разглеждане на някои видове дела - 
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Бързи производства, Заповедни производства, Бързи производства по КТ и 

др.;  

1.3.1.2. Използването на процесуални способи за връчване на 

призовки, съобщения и книжа по съответния процесуален закон; 

1.3.1.3. Назначаване на резервен защитник и определяне на 

резервен член на съдебния състав; определяне на резервни дати; 

1.3.1.4. Своевременно изготвяне на съдебните актове и мотиви 

към присъдите; 

1.3.2. ПРЕПОРЪЧВА на съдиите: 

1.3.2.1. Да прилагат предвидените в съответни процесуален закон 

дисциплиниращи средства по отношение на страните по делото, вещи лица, 

свидетели и други участници в процеса; 

1.3.2.2. Да упражняват правото си на самоотвод своевременно 

(непосредствено след образуване на делото или след възникване на 

основанието); 

1.3.3. НАПОМНЯ на административните ръководители на 

съдилищата съобразно правомощията си съответно по чл.80,чл.86, чл.114 и 

чл.122 ЗСВ, да извършат проверка по делата, образувани преди 2014 г. и при 

наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за 

тяхното приключване, задължение от Протокол № 44/21.12.2017 г., т.6.4. 

1.4. ВЪЗЛАГА на Съдийска 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 съдилищата, които 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.  
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