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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
20. ОТНОСНО:  Анализ на констатираните от Инспектората към 

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

разумен срок за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г.  

 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
 

20.1.  ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от ИВСС 

случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в 

разумен срок по чл.60м ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.1.2.  Приема данните за установени от ИВСС нарушения на 

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

„а“ ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.1.3. Приема отчета на министъра на правосъдието относно 

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

за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.1.4. Напомня на административните ръководители на 

прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, приети по т. 

90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т. 1.5 от Протокол № 29/22.11.2018 г. на 

Пленума на ВСС.   

20.1.5.     Не приема нови мерки. 

20.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС: 

20.2.1.  Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на 

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

чл.60м от ЗСВ, за периода  01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.2.2.  Да приеме 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 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 
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20.2.3.  Да приеме отчета на министъра на правосъдието относно 

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

ЗСВ, за периода 01.10.2019 г. - 31.03.2020 г. 

20.2.4. Да напомни на административните ръководители на 

прокуратурите, че следва да продължат прилагането на мерките, приети по 

т.90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и т.1.5 от Протокол № 29/22.11.2018 г. 

на Пленума на ВСС. 

20.2.5.    Не приема нови мерки.  

20.2.6.  Материалите по т. 20.2.1, т. 20.2.2 и т. 20.2.3 да се 

публикуват на интернет страницата на ВСС след приемането им от 

Пленума на ВСС.  
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