МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТЧЕТ
НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения
по реда на Глава трета „а” от Закона за съдебната власт
За периода 01 април 2017 г. – 30 юни 2017 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 60 м от Закона за съдебната власт, предоставям на Вашето
внимание отчет относно постъпилите от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието заявления по реда на Глава трета „а” от Закона за съдебната власт,
както и за сключените споразумения и изплатените по тях обезщетения за периода
01 април 2017 г. – 30 юни 2017 г.
I. През отчетния период от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието, са постъпили общо 131 заявления.
На основание изготвените от ИВСС констативни протоколи заявленията са
класифицирани, както следва:
Получени в МП
Изпратени
Оставени без разглеждане по същество:
уведомления до
Общо 21 броя
заявителя – 15 броя1
поради неспазване на срока за подаване на
7 бр.
4 бр.
заявлението, регламентиран в чл. 60а, ал. 4 от
РС-16-498
РС-16-498
ЗСВ или тъй като към момента на
РС-17-682
РС-17-68

1

По останалите заявления към 01.07.2017 г. предстои изпращането на уведомление до заявителите.

приключване на производството с окончателен
акт не е съществувало вътрешноправното
средство за защита.
при
липса на окончателен
акт
по
производството съгласно чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ

поради неотстраняване в срок на нередовности
в заявлението
тъй като заявителят не е правоимащо лице
съгласно чл. 60а, ал. 2 от ЗСВ

РС-17-893
РС-17-111
РС-17-116
РС-17-164
РС-17-170
11 бр.
РС-16-502
РС-17-40
РС-17-49
РС-17-101
РС-17-109
РС-17-144
РС-17-145
РС-17-146
РС-17-147
РС-17-174
РС-17-189
1 бр.
РС-17-72
2 бр.
РС-16-4844
РС-17-46

Разгледани по същество – 63 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-16-476
РС-16-477
РС-16-489
РС-16-490
РС-16-491
РС-16-492
РС-16-493
РС-16-503
РС-17-1
РС-17-75

РС-17-89
РС-17-116

9 бр.
РС-16-502
РС-17-40
РС-17-49
РС-17-101
РС-17-109
РС-17-144
РС-17-145
РС-17-146
РС-17-147
1 бр.
1 бр.
РС-16-484

Сключени
споразумения

_
27 бр.

24 бр.6
РС-16-476
РС-16-477
РС-16-489
РС-16-490
РС-16-491
РС-16-492
РС-16-493
РС-16-503
РС-17-1
РС-17-7

2

Заявлението касае седем производства – по отношение на три от тях не е спазен срокът по чл. 60а,
ал. 4 от ЗСВ, а другите четири производства не са приключили с окончателен акт.
3

Заявлението касае две производства. По отношение на едно от тях не е спазен срокът по чл. 60а,
ал. 4 от ЗСВ. Другото посочено от заявителя производство е прокурорска преписка, приключила с
отказ за образуване на досъдебно производство.
4

Заявлението касае прокурорска преписка, приключила с отказ за образуване на досъдебно
производство.

2

РС-17-14
РС-17-24
РС-17-28
РС-17-32
РС-17-34
РС-17-52
РС-17-54
РС-17-58
РС-17-67
РС-17-70
РС-17-71
РС-17-79
РС-17-81
РС-17-108
РС-17-115
РС-17-125
РС-17-134
Основателни
РС-16-452
РС-16-475
РС-16-496
РС-16-504
РС-17-11
РС-17-12
РС-17-13
РС-17-21
РС-17-23
РС-17-41
РС-17-42
РС-17-43
РС-17-47
РС-17-48
РС-17-50
РС-17-59
РС-17-60
РС-17-61
РС-17-75
РС-17-78
РС-17-83
РС-17-85
РС-17-90
РС-17-92
РС-17-94

РС-17-14
РС-17-24
РС-17-28
РС-17-32
РС-17-34
РС-17-52
РС-17-58
РС-17-70
РС-17-79
РС-17-81
РС-17-108
РС-17-115
РС-17-125
РС-17-134

36 бр.

35 бр.7
РС-16-452
РС-16-475
РС-16-496
РС-16-504
РС-17-12
РС-17-13
РС-17-21
РС-17-23
РС-17-41
РС-17-42
РС-17-43
РС-17-47
РС-17-48
РС-17-50
РС-17-59
РС-17-60
РС-17-61
РС-17-75
РС-17-78
РС-17-83
РС-17-85
РС-17-90
РС-17-92
РС-17-94
РС-17-97

11 бр.
РС-16-452
РС-16-496
РС-16-504
РС-17-21
РС-17-23
РС-17-59
РС-17-60
РС-17-75
РС-17-83
РС-17-94
РС-17-119

5

По отношение на един от заявителите е установено, че не е правоимащо лице.

6

По останалите заявления към 01.07.2017 г. предстои изпращането на уведомление до заявителите.

7

По заявление № РС-17-11/12.01.2017 г. предстои изпращането на предложение за сключване на
споразумение.
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РС-17-97
РС-17-98
РС-17-99
РС-17-103
РС-17-105
РС-17-110
РС-17-119
РС-17-120
РС-17-137
РС-17-159
РС-17-163

РС-17-98
РС-17-99
РС-17-103
РС-17-105
РС-17-110
РС-17-119
РС-17-120
РС-17-137
РС-17-159
РС-17-163

Предстои да бъдат разгледани по същество 47 броя от получените през
второто тримесечие на 2017 г. заявления.
Приети са предложенията за сключване на споразумение по 8 заявления с
№ на ИВСС РС-16-475, РС-17-42, РС-17-48, РС-17-97, РС-17-98, РС-17-90, РС-1799 и РС-17-159.
Очакват се отговорите на заявителите по 16 предложения за сключване на
споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-17-12, РС-17-13, РС-17-41, РС-17-43,
РС-17-47, РС-17-50, РС-17-61, РС-17-78, РС-17-85, РС-17-92, РС-17-103, РС-17-105,
РС-17-110, РС-17-120, РС-17-137, РС-17-163).
В случай че предложенията бъдат приети, споразуменията по тях, както и по
останалите основателни заявления, получени в разглеждания период, ще бъдат
описани в доклада за тримесечието, през което са сключени.
Не са приети в предвидения едномесечен срок предложенията за сключване
на споразумение по 8 бр. заявления (с № на ИВСС РС-16-312, РС-16-313, РС-16361, РС-16-443, РС-16-447, РС-16-448, РС-16-469 и РС-17-61). 8
II. Разгледани заявления, получени в Министерство на правосъдието
преди 01 април 2017 г.

Неоснователни

Разгледани по същество - 28 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
8 бр.
8 бр.
РС-16-461
РС-16-474
РС-16-479
РС-16-488
РС-17-6

8

Сключени
споразумения

_

Посочените заявления са постъпили в Министерство на правосъдието в периода между
07.12.2016 г. и 04.04.2017 г.

4

Основателни

РС-17-44
РС-17-73
РС-17-74
20 бр.
РС-16-354
РС-16-394
РС-16-449
РС-16-455
РС-16-457
РС-16-459
РС-16-470
РС-16-485
РС-16-494
РС-16-497
РС-17-15
РС-17-16
РС-17-17
РС-17-18
РС-17-19
РС-17-20
РС-17-35
РС-17-36
РС-17-37
РС-17-65

20 бр.

13 бр.
РС-16-354
РС-16-394
РС-16-449
РС-16-470
РС-16-494
РС-17-015
РС-17-016
РС-17-017
РС-17-018
РС-17-019
РС-17-036
РС-17-037
РС-17-065

Приети са предложенията за сключване на споразумение по заявления с №
на ИВСС РС-16-455 и РС-16-497.
Очакват се отговорите на заявителите по 5 предложения за сключване на
споразумение (по заявление с № на ИВСС РС-16-457, РС-16-459, РС-16-485, РС-1720, РС-17-35).
III. Сключени споразумения и изплатени обезщетения в периода
01 април 2017 г. – 30 юни 2017 г.
В разглеждания период е приключила процедурата по петдесет и четири
заявления със сключване на петдесет и шест споразумения9 (по заявления с №
на ИВСС РС-16-219, РС-16-278, РС-16-354, РС-16-376, РС-16-377, РС-16-389, РС16-394, РС-16-399, РС-16-401, РС-16-402, РС-16-403, РС-16-404, РС-16-405, РС-16406, РС-16-407, РС-16-425, РС-16-438, РС-16-439, РС-16-440, РС-16-441, РС-16-449,
РС-16-452, РС-16-458, РС-16-462, РС-16-470, РС-16-473, РС-16-494, РС-16-496, РС16-501, РС-16-504, РС-17-15, РС-17-16, РС-17-17, РС-17-18, РС-17-19, РС-17-21,
РС-17-22, РС-17-23, РС-17-30, РС-17-31, РС-17-33, РС-17-36, РС-17-37, РС-17-45,
РС-17-53, РС-17-59, РС-17-60, РС-17-62, РС-17-65, РС-17-75, РС-17-77, РС-17-83,
РС-17-94, РС-17-119).

9

Заявление № РС-16-458/22.11.2016 г. е подадено от четирима заявители и споразуменията са
оформени отделно за всеки от тях. По заявления № РС-16-376/29.09.2016 г. и РС-16-377/29.09.2016
г. е сключено общо споразумение с двамата заявители.
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От сключените споразумения, 19 (деветнадесет) са по заявления,
касаещи наказателни дела:
1.
По заявления № РС-16-376 и РС-16-377 и двете от 29.09.2016 г.
беше сключено споразумение Рег. № 93-00-201 от 13.06.2017 г. за сума в размер
на 2300 лв. общо за двамата заявители. Продължителността на производството
по НОХД № 3343/2009 г. по описа на СРС е 17 години, 3 месеца и 28 дни и
включва досъдебно производство и разглеждане на делото на две инстанции.
2.
По заявление № РС-16-389/06.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-132 от 13.04.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 24098/2011 г. по описа на СРС е 5 години и 6 месеца и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
3.
По заявление № РС-16-394/10.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-212 от 21.06.2017 г. за сума в размер на 1000 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 725/2011 г. по описа на Районен съд – Разлог е 4 години и 9 месеца и включва
досъдебно производство и движение на делото на две съдебни инстанции.
4.
По заявление № РС-16-399/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-199 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 3300 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 16526/2011 г. по описа на СРС
е 9 години и 2 месеца и включва досъдебно производство и разглеждане на делото
на две съдебни инстанции.
5.
По заявление № РС-16-425/27.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-194 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 700 лв.
Продължителността на производството по НЧХД № 24348/2011 г. по описа на СРС
е 4 години, 4 месеца и 24 дни при движение на делото на две съдебни инстанции.
6.
По заявление № РС-16-438/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-137 от 19.04.2017 г. за сума в размер на 4700 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 8030/2011 г. по описа на СРС е 12 години и 12 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
7.
По заявление № РС-16-439/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-138 от 19.04.2017 г. за сума в размер на 4700 лв.
Заявлението също касае НОХД № 8030/2011 г. по описа на СРС.
8.
По заявление № РС-16-441/08.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-202 от 14.06.2017 г. за сума в размер на 3000 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 3485/2010 г. по описа на СГС е 7 години, 9 месеца и 8 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
9.
По заявление № РС-16-449/14.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-205 от 15.06.2017 г. за сума в размер на 3700 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
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№ 485/2009 г. по описа на СГС е 7 години, 8 месеца и 3 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
10. По заявление № РС-16-452/16.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-204 от 14.06.2017 г. за сума в размер на 3200 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по ДП
№ 206/2009 г. по описа на ОД МВР – Габрово, пр. пр. № 576/2015 по описа на
Специализираната прокуратура е 6 години, 5 месеца и 4 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
11. По заявление № РС-16-462/24.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-154 от 28.04.2017 г. за сума в размер на 3300 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 14538/2012 г. по описа на СРС
е 7 години, 6 месеца и 12 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на две съдебни инстанции.
12. По заявление № РС-16-470/30.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-180 от 25.05.2017 г. за сума в размер на 2400 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 15628/2011 г. по описа на СРС е 5 години, 9 месеца и 16 дни и включва
досъдебно производство и разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
13. По заявление № РС-16-473/01.12.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-150 от 28.04.2017 г. за сума в размер на 4400 лв.
Производството по ДП № 32346/2006 г. на III РПУ София, пр. пр. № 64760/2006 г.
по описа на СРП е 10 години и 28 дни.
14. По заявление № РС-16-496/23.12.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-209 от 19.06.2017 г. за сума в размер на 2800 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 387/2012 г. по описа на Районен съд – Омуртаг е 5 години, 2 месеца и 5 дни и
включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна
инстанция.
15. По заявление № РС-16-504/30.12.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-226 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 3700 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по ДП № ЗМ
2237/2004 на 06 РПУ-СДВР, пр. пр. № 27924/2004 г. по описа на СРП е 12 години, 2
месеца и 15 дни.
16. По заявление № РС-17-21/16.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-223 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 8500 лв.
Продължителност на производството по НОХД № 7518/2001 г. по описа на СРС е
16 години, 2 месеца и 14 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на две съдебни инстанции.
17. По заявление № РС-17-36/26.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-206 от 15.06.2017 г. за сума в размер на 3400 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 485/2009 г. по описа на СГС е 7 години, 3 месеца и 8 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
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18. По заявление № РС-17-37/26.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-207 от 15.06.2017 г. за сума в размер на 3400 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД
№ 485/2009 г. по описа на СГС е 7 години, 3 месеца и 8 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
19. По заявление № РС-17-45/30.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-200 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 1200 лв.
Продължителността на производството по НЧХД № 86/2013 г. по описа на Районен
съд – Ихтиман е 3 години и 10 месеца при разглеждане на делото на две съдебни
инстанции.
Сключени са 37 (тридесет и седем) споразумения по заявления, касаещи
граждански, административни и търговски дела:
1.
По заявление № РС-16-219/07.06.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-197 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 4200 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 3574/2004 г. по описа на СРС
е 13 години и 9 месеца при движение на делото на три инстанции.
2.
По заявление № РС-16-278/14.07.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-143 от 25.04.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 6922/2014 г. по описа на СРС
е 2 години, 4 месеца и 11 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
3.
По заявление № РС-16-354/12.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-216 от 22.06.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело
№ 7246/2010 г. по описа на СРС е 5 години, 5 месеца и 19 дни при движение на
делото на две инстанции.
4.
По заявление № РС-16-401/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-158 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 3048/2005 г. по описа на СРС
е 11 години, 3 месеца и 4 дни при движение на делото на три инстанции.10
5.
По заявление № РС-16-402/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-159 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
6.
По заявление № РС-16-403/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-160 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
7.
По заявление № РС-16-404/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-161 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
8.
По заявление № РС-16-405/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-162 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
9.
По заявление № РС-16-406/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-163 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.

10

Заявления № РС-16-401, РС-16-402, РС-16-403, РС-16-404, РС-16-405, РС-16-406 и РС-16-407 касаят
едно и също гражданско дело.
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10. По заявление № РС-16-407/12.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-164 от 03.05.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
11. По заявление № РС-16-440/08.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-133 от 13.04.2017 г. за сума в размер на 900 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 1100/2012 г. по описа на
Районен съд – Велико Търново е 4 години, 6 месеца и 15 дни при движение на
делото на три инстанции.11
12. По заявление № РС-16-458/22.11.2016 г. бяха сключени четири
споразумения – Рег. № 93-00-151 от 28.04.2017 г. за сума в размер на 900 лв., Рег.
№ 93-00-152 от 28.04.2017 г. за сума в размер на 450 лв., Рег. № 93-00-153 от
28.04.2017 г. за сума размер на 900 лв. и Рег. № 93-00-156 от 02.05.2017 г. за сума
в размер на 450 лв. Относимата продължителност на производството по гр. дело
№ 1271/2003 г. по описа на СРС спрямо двама от заявителите е 10 години и 6
месеца при движение на делото на три инстанции, а спрямо другите двама
заявители – 5 години и 6 месеца.12
13. По заявление № РС-16-494/22.12.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-213 от 21.06.2017 г. за сума в размер на 500 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 21591/2014 г. по описа на
СРС е 2 години, 2 месеца и 29 дни.13
14. По заявление № РС-16-501/28.12.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-127 от 05.04.2017 г. за сума в размер на 3500 лв.
Продължителността на производството по т. дело № 01110/2006 г. по описа на СГС
е 10 години при движение на делото на три инстанции.
15. По заявление № РС-17-15/12.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-198 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 2700 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело
№ 1222/2002 г. по описа на СГС е приблизително 6 години при движение на делото
на три инстанции (общата продължителност е 13 години, 9 месеца и 7 дни, като
производството е спирано неколкократно по обективни причини).
16. По заявление № РС-17-16/13.01.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-225 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 3650 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 8138/1994 г. по описа на СРС
е 13 години, 5 месеца и 10 дни при движение на делото на три инстанции.14

11

Делото е образувано по предявен иск с правно основание /заличено/.
На четиримата заявители е определено общо обезщетение в размер на 2700 лв., като по
отношение на двамата от тях, спрямо които продължителността е 10 години и 6 месеца,
припадащата се част е по 900 лв. По отношение на другите двама заявители припадащата се част е
по 450 лв.
13
Първото съдебно заседание по делото е проведено 1 година, 7 месеца и 5 дни след образуване
на делото.
14
Заявления № РС-17-16, РС-17-17 и РС-17-18 касаят едно и също гражданско дело. На двама от
заявителите е определено общо обезщетение в размер на 7300 лв. при равен дял за всеки от тях,
/заличено/.
12
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17. По заявление № РС-17-17/13.01.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-220 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 7300 лв.
18. По заявление № РС-17-18/13.01.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-224 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 3650 лв.
19. По заявление № РС-17-19/16.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-196 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 1600 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 31293/2012 г. по описа на
СРС е 4 години, 5 месеца и 21 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
20. По заявление № РС-17-22/17.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-131 от 13.04.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по ч. гр. дело
№ 11727/2016 г. по описа на СРС е 9 месеца при движение на делото на една
инстанция.15
21. По заявление № РС-17-23/17.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-210 от 19.06.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 49668/2013 г. по описа на
СРС е 2 години, 10 месеца и 18 дни при движение на делото на две инстанции.16
22. По заявление № РС-17-30/19.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-214 от 21.06.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 31718/2012 г. по описа на
СРС е 4 години, 4 месеца и 9 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
23. По заявление № РС-17-31/19.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-149 от 28.04.2017 г. за сума в размер на 1500 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело
№ 2540/2006 г. по описа на СГС е 7 години, 8 месеца и 3 дни при движение на
делото на три инстанции.
24. По заявление № РС-17-33/23.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-203 от 14.06.2017 г. за сума в размер на 1000 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 47249/2014 г. по описа на
СРС е 2 години, 2 месеца и 2 дни години при движение на делото на две
инстанции.17
25. По заявление № РС-17-53/02.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-155 от 02.05.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Продължителността на производството по ч. гр. дело № 74981/2015 г. по описа на
СРС е 9 месеца и 2 дни при разглеждане на делото на една инстанция.18

15

Производството е образувано по /заличено/.

16

Делото е образувано по иск с правно основание /заличено/.

17

Делото е образувано по иск с правно основание /заличено/.

18

Делото е образувано по
/заличено/
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26. По заявление № РС-17-59/09.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-221 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 2650 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело
№ 6750/2001 г. по описа на СРС е приблизително 15 години и 3 месеца при
разглеждане на делото на три инстанции като е спирано два пъти за общ период от
около 1 година и 4 месеца.19
27. По заявление № РС-17-60/09.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-222 от 29.06.2017 г. за сума в размер на 2650 лв.
28. По заявление № РС-17-62/10.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-141 от 24.04.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
Продължителността на производството по адм. дело № 11435/2011 г. по описа на
АССГ е 5 години и 1 месец при разглеждане на делото на две инстанции.
29. По заявление № РС-17-65/15.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-195 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело
№ 61783/2012 г. по описа на СРС е 4 години, 3 месеца и 2 дни при разглеждане на
делото на една инстанция.20
30. По заявление № РС-17-75/21.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-193 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 900 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 4472/2015 г. по описа на СРС
е 1 година, 8 месеца и 27 дни при движение на делото на три инстанции.21
31. По заявление № РС-17-77/22.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-211 от 21.06.2017 г. за сума в размер на 2300 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 4183/2010 г. по описа на
СГС е приблизително 6 години и 6 месеца при разглеждане на делото на три
инстанции.22
32. По заявление № РС-17-83/24.02.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-190 от 13.06.2017 г. за сума в размер на 1400 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 40389/2011 г. по описа на
СРС е 5 години, 4 месеца и 13 дни при разглеждане на делото на една инстанция.23

19

Заявления № РС-17-59 и № РС-17-60 са подадени от /заличено/ по посоченото дело. На двамата
заявители е определено общо обезщетение в размер на 5300 лв., при равен дял за всеки от тях.
20

Констатирано е, че определението по молба за допълване на съдебното решение е постановено 2
години, 5 месеца и 4 дни след депозирането ѝ.
21

Отчетена е значимостта на интереса по делото за заявителя – предявени обективно кумулативно
съединени искове с правно основание /заличено/.
22

Делото е образувано по предявени искове с правно основание /заличено/

23

Производството е по реда на /заличено/. Констатирано е забава от 3 години, 5 месеца и 16 дни
при постановяване на съдебното решение.
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33. По заявление № РС-17-94/06.03.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-219 от 27.06.2017 г. за сума в размер на 700 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 43047/2013 г. по описа на
СРС е 2 години и 10 месеца при разглеждане на делото на една инстанция.24
34. По заявление № РС-17-119/21.03.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-215 от 21.06.2017 г. за сума в размер на 2300 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителността на производството по гр. дело
№ 1100/2008 г. по описа на СГС е 5 години, 5 месеца и 26 дни при разглеждане на
делото на една инстанция.
В обобщение, изплатените през отчетния период суми за обезщетения са в
размер на общо 98 600 лева по 51 споразумения, сключени по 49 заявления.

С УВАЖЕНИЕ,
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

24

Делото е образувано по предявен иск с правно основание /заличено/. Съдебното решение е
постановено със забавяне от 1 година и 4 месеца.
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