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 януари 2017 г. – 31 март 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 януари 2017 г. – 31 март 2017 г.
I. През отчетния период, от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието, са постъпили общо 128 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 29 броя
заявителя – 25 броя1
поради неспазване на срока за подаване на
16 бр.
12 бр.
2
заявлението, регламентиран в чл. 60а, ал. 4 от
РС-16-331
РС-16-331
1

По останалите 4 броя заявления към 01.04.2017 г. предстои изпращането на уведомление до
заявителите.

ЗСВ или тъй като към момента на
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

2

РС-16-371
РС-16-400
РС-16-418
РС-16-450
РС-16-467
РС-16-483
РС-16-495
РС-16-499
РС-16-500
РС-17-3
РС-17-10
РС-17-25
РС-17-26
РС-17-27
РС-17-57
9 бр.
РС-16-396
РС-16-431
РС-16-463
РС-16-464
РС-16-480
РС-16-482
РС-16-486
(по отношение
на две от
производствата
не е спазен
срокът по чл.
60а, ал. 4)
РС-17-2
РС-17-29
1 бр.
РС-16-374
(производството
също така е
висящо)
3 бр.
РС-16-3593
РС-16-366
РС-16-487

РС-16-371
РС-16-400
РС-16-418
РС-16-450
РС-16-467
РС-16-483
РС-16-495
РС-16-499
РС-16-500
РС-17-3
РС-17-57

9 бр.

1 бр.

3 бр.

Заявлението касае четири производства –/заличено/
Заявления РС-16-359 и РС-16-487 касаят прокурорски преписки приключили с отказ за образуване
на досъдебно производство. По РС-16-359 също така не са били отстранени констатирани
нередовности в заявлението.
3

2

Разгледани по същество – 70 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-16-184
РС-16-185
РС-16-362
РС-16-380
РС-16-384
РС-16-386
РС-16-388
РС-16-390
РС-16-392
РС-16-408
РС-16-409
РС-16-410
РС-16-413
РС-16-420
РС-16-423
РС-16-424
РС-16-426
РС-16-428
РС-16-430
РС-16-434
РС-16-444
РС-16-446
РС-16-471
РС-16-481
РС-17-4
РС-17-5
РС-17-51
РС-17-69
Основателни
РС-16-219
РС-16-350
РС-16-356
РС-16-357
РС-16-376
РС-16-377
РС-16-381
РС-16-389
РС-16-399
РС-16-401
РС-16-402

Сключени
споразумения

_
28 бр.

28 бр.

42 бр.

41 бр.4
РС-16-350
РС-16-356
РС-16-357
РС-16-376
РС-16-377
РС-16-381
РС-16-389
РС-16-399
РС-16-401
РС-16-402
РС-16-403

4

10 бр.
РС-16-350
РС-16-356
РС-16-357
РС-16-381
РС-16-421
РС-16-451
РС-16-456
РС-16-468
РС-17-8
РС-17-9

По заявление № РС-16-219 към 01.04.2017 г. предстои изпращането на предложение за сключване
на споразумение.
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РС-16-403
РС-16-404
РС-16-405
РС-16-406
РС-16-407
РС-16-421
РС-16-438
РС-16-439
РС-16-440
РС-16-441
РС-16-447
РС-16-448
РС-16-451
РС-16-456
РС-16-458
РС-16-462
РС-16-468
РС-16-469
РС-16-472
РС-16-473
РС-16-501
РС-17-8
РС-17-9
РС-17-22
РС-17-30
РС-17-31
РС-17-33
РС-17-45
РС-17-53
РС-17-62
РС-17-77

РС-16-404
РС-16-405
РС-16-406
РС-16-407
РС-16-421
РС-16-438
РС-16-439
РС-16-440
РС-16-441
РС-16-447
РС-16-448
РС-16-451
РС-16-456
РС-16-458
РС-16-462
РС-16-468
РС-16-469
РС-16-472
РС-16-473
РС-16-501
РС-17-8
РС-17-9
РС-17-22
РС-17-30
РС-17-31
РС-17-33
РС-17-45
РС-17-53
РС-17-62
РС-17-77

Предстои да бъдат разгледани по същество 29 броя от получените през
първото тримесечие на 2017 г. заявления.
Приети са предложенията за сключване на споразумение по 6 заявления с
№ на ИВСС РС-16-389, РС-16-438, РС-16-439, РС-16-440, РС-16-501 и 17-22.
Очакват се отговорите на заявителите по 24 предложения за сключване на
споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-16-376, РС-16-377, РС-16-399, РС-16401, РС-16-402, РС-16-403, РС-16-404, РС-16-405, РС-16-406, РС-16-407, РС-16-441,
РС-16-447, РС-16-448, РС-16-458, РС-16-462, РС-16-469, РС-16-473, РС-17-30, РС17-31, РС-17-33, РС-17-45, РС-17-53, РС-17-62, РС-17-77).
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.

4

Не са приети в предвидения едномесечен срок или са отхвърлени изрично
предложенията за сключване на споразумение по 6 бр. заявления (с № на ИВСС
РС-16-116, РС-16-199, РС-16-286, РС-16-302, РС-16-348 и РС-16-472) 5
II. Разгледани заявления, получени в Министерство на правосъдието
преди 01 януари 2017 г.

Неоснователни

Основателни

Разгледани по същество - 12 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
6 бр.
5 бр.
РС-16-314
РС-16-335
РС-16-335
РС-16-378
РС-16-378
РС-16-379
РС-16-379
РС-16-427
РС-16-427
РС-16-478
РС-16-478
6 бр.
6 бр.
РС-16-348
РС-16-360
РС-16-361
РС-16-425
РС-16-465
РС-16-466

Сключени
споразумения

_

3 бр.
РС-16-360
РС-16-465
РС-16-466

Очакват се отговорите на заявителите по 2 предложения за сключване на
споразумение (по заявление с № на ИВСС РС-16-361 и РС-16-425).
III. Сключени споразумения и изплатени обезщетения в периода
01 януари 2017 г. – 31 март 2017 г.
В разглеждания период е приключила процедурата по четиридесет и
четири заявления със сключване на четиридесет и четири споразумения (по
заявления с № на ИВСС РС-16-218, РС-16-239, РС-16-254, РС-16-264, РС-16-272,
РС-16-275, РС-16-281, РС-16-301, РС-16-315, РС-16-316, РС-16-319, РС-16-320, РС16-323, РС-16-324, РС-16-326, РС-16-330, РС-16-332, РС-16-334, РС-16-338, РС-16341, РС-16-345, РС-16-350, РС-16-356, РС-16-357, РС-16-360, РС-16-367, РС-16-372,
РС-16-381, РС-16-387, РС-16-397, РС-16-421, РС-16-432, РС-16-433, РС-16-435, РС16-436, РС-16-437, РС-16-442, РС-16-451, РС-16-456, РС-16-465, РС-16-466, РС-16468, РС-17-8, РС-17-9).

5

Посочените заявления са постъпили в Министерство на правосъдието в периода между
28.06.2016 г. и 30.01.2017 г.
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От сключените споразумения, 18 (осемнадесет) са по заявления,
касаещи наказателни дела:
1.
По заявление № РС-16-254/30.06.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-60 от 17.02.2017 г. за сума в размер на 6700 лв.
Продължителността на производството по сл. д. № 259/2001 г. по описа на СОСГП е приблизително 19 години и 6 месеца.
2.
По заявление № РС-16-272/08.07.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-52 от 15.02.2017 г. за сума в размер на 7400 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД №
482/2009 г. по описа на Окръжен съд – Плевен е 13 години и 25 дни и включва
досъдебно производство и разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
3.
По заявление № РС-16-281/19.07.2016 г. беше сключено на
споразумение Рег. № 93-00-54 от 15.02.2017 г. за сума в размер на 8000 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 7881/2011 г. по описа на СРС е
8 години, 1 месец и 13 дни и включва досъдебно производство и движение на
делото на две съдебни инстанции.
4.
По заявление № РС-16-301/29.07.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-62 от 20.02.2017 г. за сума в размер на 1000 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД №
9361/2010 г. по описа на СРС е 5 години и 11 месеца и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
5.
По заявление № РС-16-315/09.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-17 от 20.01.2017 г. за сума в размер на 1800 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 1105/2009 г. по описа на СРС е
7 години и 7 месеца и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на
две съдебни инстанции.6
6.
По заявление № РС-16-316/09.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-13 от 19.01.2017 г. за сума в размер на 1800 лв.
7.
По заявление № РС-16-326/15.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-3 от 09.01.2017 г. за сума в размер на 10000 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 708/2003 г. по описа на СРС е
14 години и 11 месеца и включва досъдебно производство и разглеждане на делото
на една съдебна инстанция.
8.
По заявление № РС-16-334/25.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-57 от 16.02.2017 г. за сума в размер на 2900 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 3733/2010 г. по описа на СГС е
8 години и 3 месеца и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на
две съдебни инстанции.
9.
По заявление № РС-16-338/29.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-55 от 16.02.2017 г. за сума в размер на 2200 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по
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Заявления № РС-16-315 и № РС-16-316 от 09.08.2016 г. /заличено/
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НОХД № 4639/2013 г. по описа на СГС е 5 години и 8 месеца и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
10. По заявление № РС-16-345/02.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-8 от 16.01.2017 г. за сума в размер на 500 лв.
Продължителността на производството по НАХД № 11859/2014 г. по описа на СРС
е 2 години и 15 дни при движение на делото на една съдебна инстанция.
11. По заявление № РС-16-350/09.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-77 от 02.03.2017 г. за сума в размер на 3200 лв.
Продължителността на производството по НОХД № 2787/2015 г. по описа на СГС е
8 години, 2 месеца и 17 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на две съдебни инстанции.
12. По заявление № РС-16-356/13.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-116 от 24.03.2017 г. за сума в размер на 1500 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД №
5938/2012 г. по описа на СРС е 6 години, 5 месеца и 11 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция. 7
13. По заявление № РС-16-357/13.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-115 от 23.03.2017 г. за сума в размер на 1500 лв.
14. По заявление № РС-16-381/29.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-49 от 15.02.2017 г. за сума в размер на 7600 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НОХД №
1237/2005 г. по описа на СРС е 15 години и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
15. По заявление № РС-16-442/09.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-76 от 02.03.2017 г. за сума в размер на 2000 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НАХД №
1068/2013 г. по описа на СРС е 3 години, 6 месеца и 14 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
16. По заявление № РС-16-456/21.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-70 от 01.03.2017 г. за сума в размер на 700 лв.
Продължителност на производството по НЧХД № 11318/2012 г. по описа на СГС е
4 години и 22 дни при разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
17. По заявление № РС-16-465/28.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-53 от 15.02.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по НАХД №
12422/2016 г. по описа на СРС е 3 години, 8 месеца и 7 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.8
18. По заявление № РС-16-466/28.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-111 от 22.03.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
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Заявления № РС-16-356 и № РС-16-357 от 13.09.2016 г. /заличено/
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Заявления № РС-16-465 и № РС-16-466 от 28.11.2016 г. касаят едно и също дело.
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Сключени са 26 (двадесет и шест) споразумения по заявления, касаещи
граждански и административни дела:
1.
По заявление № РС-16-218/06.06.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-32 от 26.01.2017 г. за сума в размер на 6000 лева
общо за двамата заявители. Продължителността на производството по гр. дело №
4410/2008 г. по описа на СРС е 7 години, 3 месеца и 3 дни при движение на делото
на три инстанции. 9
2.
По заявление № РС-16-239/21.06.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-51 от 15.02.2017 г. за сума в размер на 1000 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 9621/2008 г. по описа на СРС
е 8 години и 25 дни при разглеждане на делото на три инстанции.
3.
По заявление № РС-16-264/05.07.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-12 от 19.01.2017 г. за сума в размер на 8500 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело №
7522/1995 г. по описа на СРС е 20 години и 4 месеца при движение на делото на две
инстанции.
4.
По заявление № РС-16-275/12.07.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-10 от 19.01.2017 г. за сума в размер на 8500 лв.
Заявлението също касае гр. дело № 7522/1995 г. по описа на СРС.
5.
По заявление № РС-16-319/10.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-1 от 9.01.2017 г. за сума в размер на 4300 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 16131/2011 г. по описа на
СГС е 4 години, 7 месеца и 4 дни при движение на делото на две инстанции.10
6.
По заявление № РС-16-320/10.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-2 от 9.01.2017 г. за сума в размер на 4300 лв.
7.
По заявление № РС-16-323/11.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-63 от 20.02.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Продължителността на производството по гр. д. № 14946/2011 г. по описа на СРС е
5 години, 3 месеца и 3 дни при движение на делото на две инстанции.
8.
По заявление № РС-16-324/12.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-25 от 25.01.2017 г. за сума в размер на 2200 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 5269/2011 г. по описа на
Районен съд – Русе е 4 години, 8 месеца и 8 дни при разглеждане на делото на три
инстанции.11
9.
По заявление № РС-16-330/18.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-56 от 16.02.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
9

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителите с оглед неговия предмет –
/заличено/.
10

Заявления № РС-16-319 и № РС-16-320 от 10.08.2016 г. касаят гр. д. № 16131/2011 г. по описа на
СГС. Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителите с оглед неговия предмет –
/заличено/.
11

Предмет на делото е иск с правно основание /заличено/.

8

Продължителността на производството по гр. дело № 38270/2012 г. по описа на
СРС е 3 години, 11 месеца и 19 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
10. По заявление № РС-16-332/18.08.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-61 от 20.02.2017 г. за сума в размер на 2500 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 47518/2010 г. по описа на
СРС е 5 години, 8 месеца и 7 дни при движение на делото на две инстанции.12
11. По заявление № РС-16-341/1.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-11 от 19.01.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 44153/2013 г. по описа на
СРС е приблизително 2 години и 4 месеца при движение на делото на две
инстанции.13
12. По заявление № РС-16-360/16.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-114 от 23.03.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 49072/2013 г. по описа на
СРС е 2 години, 6 месеца и 14 дни при движение на делото на три инстанции.14
13. По заявление № РС-16-367/19.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-119 от 28.03.2017 г. за сума в размер на 3300 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 15276/2002 г. по описа на
СРС е приблизително 13 години и 9 месеца при движение на делото на две
инстанции.
14. По заявление № РС-16-372/26.09.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-109 от 22.03.2017 г. за сума в размер на 3200 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело №
37049/2009 г. по описа на СРС е 6 години и 2 месеца при движение на делото на две
инстанции.
15. По заявление № РС-16-387/04.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-21 от 25.01.2017 г. за сума в размер на 2000 лв.
Продължителността на производството по адм. дело № 5041/2010 г. по описа на
АССГ е 5 години и 9 месеца при движение на делото на две инстанции.
16. По заявление № РС-16-397/11.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-118 от 28.03.2017 г. за сума в размер на 2000 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело №
227/2005 г. по описа на СРС е 7 години и 9 месеца при движение на делото на две
инстанции.
17. По заявление № РС-16-421/26.10.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-120 от 28.03.2017 г. за сума в размер на 1200 лв.

12

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет
/заличено/.
13

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове /заличено/.

14

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

9

Продължителността на производството по гр. дело № 44137/2012 г. по описа на
СРС е приблизително 3 години и 9 месеца при движение на делото на две
инстанции.15
18. По заявление № РС-16-432/04.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-14 от 19.01.2017 г. за сума в размер на 900 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 47253/2014 г. по описа на
СРС е 1 година, 8 месеца и 28 дни при движение на делото на две инстанции.16
19. По заявление № РС-16-433/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-7 от 16.01.2017 г. за сума в размер на 10000 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 905/1993 г. по описа на СРС
е 23 години и 5 месеца при движение на делото на три инстанции.
20. По заявление № РС-16-435/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-24 от 25.01.2017 г. за сума в размер на 400 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 10651/2012 г. по описа на
СРС е 4 години и 9 месеца при движение на делото на една инстанция.17
21. По заявление № РС-16-436/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-22 от 25.01.2017 г. за сума в размер на 400 лв.
22. По заявление № РС-16-437/07.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-23 от 25.01.2017 г. за сума в размер на 400 лв.
23. По заявление № РС-16-451/16.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-110 от 22.03.2017 г. за сума в размер на 900 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 12502/2013 г. по описа на
СРС е приблизително 3 години и 4 месеца при разглеждане на делото на една
инстанция.18
24. По заявление № РС-16-468/28.11.2016 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-75 от 02.03.2017 г. за сума в размер на 1100 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 10228/2012 г. по описа на
СРС е 5 години при разглеждане на делото на една инстанция.19

15

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание /заличено/.

16

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание /заличено/.

17

Заявления № РС-16-435, № РС-16-436 и № РС-16-437 от 07.11.2016 г. касаят ч. гр. дело №
20016/2011 по описа на СРС и гр. дело № 10651/2012 г. по описа на СРС (образувано по /заличено/).
Установено е забавяне от приблизително 3 години при изготвяне на съдебното решение. На
заявителите е определено обезщетение в общ размер 1200 лв., или по 400 лв. за всеки от тях.
18

Делото е образувано по иск с правно основание /заличено/. Установено е забавяне от малко над
2 години при изготвяне на съдебното решение.
19

Делото е образувано по предявен /заличено/. Първоинстанционното решение е постановено 2
години и 5 месеца след законоустановения срок.

10

25. По заявление № РС-17-8/10.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-112 от 23.03.2017 г. за сума в размер на 800 лв.
Продължителността на производството по ч. гр. дело № 41831/2015 г. по описа на
СРС е 1 година, 4 месеца и 2 дни.20
26. По заявление № РС-17-9/10.01.2017 г. беше сключено
споразумение Рег. № 93-00-113 от 23.03.2017 г. за сума в размер на 1200 лв.
Продължителността на производството по адм. дело № 3909/2014 г. по описа на
АССГ е 2 години и 8 месеца при разглеждане на делото на две инстанции.21

В обобщение, изплатените през отчетния период суми за обезщетения са в
размер на общо 187 800 лева по 68 споразумения, сключени по 62 заявления.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

20

Делото е образувано по /заличено/.

21

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет –
/заличено/.
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