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 2016 г. – 30 юни 2016 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 2016 г. – 30 юни 2016 г.
I. През отчетния период, от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието, са постъпили общо 121 заявления.
На основание изготвените от ИВСС констативни протоколи заявленията са
класифицирани, както следва:
Оставени без разглеждане по същество:

Получени в МП
Общо 30 броя

при
липса на окончателен
акт
по
производството съгласно чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ
тъй като заявителят не е страна в
производството съгласно чл. 60а, ал. 2 от ЗСВ

8

Изпратени
уведомления до
заявителя – 20 броя
3

2

2

при неспазване на срока за подаване на
заявлението, регламентиран в чл. 60а, ал. 4 от
ЗСВ

20

Разгледани по същество – 66 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-15-414
РС-15-427
РС-15-452
РС-15-462
РС-15-468
РС-16-9
РС-16-19
РС-16-25
РС-16-38
РС-16-42
РС-16-52
РС-16-54
РС-16-71
РС-16-104
РС-16-114
РС-16-119
РС-16-120
РС-16-121
РС-16-123
РС-16-129
РС-16-133
РС-16-151
РС-16-152
РС-16-162
РС-16-167
РС-16-173
РС-16-190
Основателни
РС-14-531*2
РС-14-532*
РС-15-141*

15

Сключени
споразумения

_
1

27 бр.

23 бр.
РС-15-414
РС-15-427
РС-15-452
РС-15-462
РС-15-468
РС-16-9
РС-16-19
РС-16-25
РС-16-38
РС-16-42
РС-16-52
РС-16-54
РС-16-71
РС-16-104
РС-16-119
РС-16-120
РС-16-121
РС-16-129
РС-16-133
РС-16-151
РС-16-152
РС-16-167
РС-16-173

39 бр.

33 бр.3
РС-14-531*
РС-14-532*
РС-15-141*

1

10 бр.
РС-14-531*
РС-14-532*
РС-15-453

По останалите 4 броя заявления към 01.07.2016 г. предстои изпращането на уведомление до
заявителите.
2
* Заявления, подадени на основание § 34 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ и § 8, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на
ЗОДОВ.
3
По останалите 6 броя заявления към 01.07.2016 г. предстои изпращането на предложение за
сключване на споразумение до заявителите.

2

РС-15-291*
РС-15-453
РС-16-10
РС-16-11
РС-16-12
РС-16-13
РС-16-43
РС-16-48
РС-16-50
РС-16-58
РС-16-61
РС-16-62
РС-16-66
РС-16-69
РС-16-77
РС-16-86
РС-16-90
РС-16-91
РС-16-94
РС-16-97
РС-16-98
РС-16-100
РС-16-102
РС-16-103
РС-16-105
РС-16-107
РС-16-108
РС-16-111
РС-16-122
РС-16-128
РС-16-138
РС-16-141
РС-16-160
РС-16-164
РС-16-172
РС-16-178

РС-15-453
РС-16-10
РС-16-11
РС-16-12
РС-16-13
РС-16-43
РС-16-48
РС-16-58
РС-16-61
РС-16-62
РС-16-66
РС-16-69
РС-16-77
РС-16-86
РС-16-90
РС-16-97
РС-16-98
РС-16-100
РС-16-102
РС-16-103
РС-16-105
РС-16-107
РС-16-108
РС-16-111
РС-16-122
РС-16-128
РС-16-138
РС-16-160
РС-16-164
РС-16-172

РС-16-58
РС-16-66
РС-16-90
РС-16-97
РС-16-107
РС-16-111
РС-16-172

Предстои да бъдат разгледани по същество 25 броя от получените през
второто тримесечие на 2016 г. заявления.
Предложените обезщетения са в размери от 600 до 8 700 лв.
Към 1 юли 2016 г. се очакват отговорите на заявителите по двадесет и едно
предложения за сключване на споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-16-10,
РС-16-11, РС-16-12, РС-16-13, РС-16-43, РС-16-48, РС-16-62, РС-16-69, РС-16-77,
РС-16-86, РС-16-98, РС-16-100, РС-16-102, РС-16-103, РС-16-105, РС-16-108, РС16-122, РС-16-128, РС-16-138, РС-16-160, РС-16-164).

3

Приети са предложенията за сключване на споразумение по две заявления, с
№ на ИВСС РС-15-141* и РС-16-61. 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 14 бр. заявления (с № на ИВСС РС-15-209, РС-15-282, РС-15288, РС-15-299, РС-15-300, РС-15-301, РС-15-324, РС-15-331, РС-15-354, РС-15-366,
РС-15-377, РС-15-401, РС-15-407, РС-15-450).4
II. Разгледани заявления, получени в Министерство на правосъдието
преди 01 април 2016 г.

Получени
в МП
Неоснователни
РС-15-412
РС-15-418
РС-15-421
РС-15-437
РС-15-449
РС-15-454
РС-15-456
РС-15-457
РС-15-459
РС-16-49
Основателни
РС-15-53*
РС-15-396
РС-15-405
РС-15-406
РС-15-428
РС-15-429
РС-15-430
РС-15-431
РС-15-432
РС-15-433
РС-15-434
РС-15-435
РС-15-436
РС-15-446

10 бр.

25 бр.

Разгледани по същество
35 броя
Изпратени предложения
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
9 бр.
РС-15-412
РС-15-418
РС-15-421
РС-15-437
РС-15-449
РС-15-456
РС-15-457
РС-15-459
РС-16-049
25 бр.
РС-15-53*
РС-15-396
РС-15-405
РС-15-406
РС-15-428
РС-15-429
РС-15-430
РС-15-431
РС-15-432
РС-15-433
РС-15-434
РС-15-435
РС-15-436
РС-15-446

4

Сключени
споразумения

_

10 бр.
РС-15-396
РС-15-405
РС-15-406
РС-15-429
РС-15-430
РС-15-431
РС-15-446
РС-16-15
РС-16-64
РС-16-65

Посочените заявления са постъпили в Министерство на правосъдието между 14.10.2015 г. и
19.02.2016 г.

4

РС-15-463
РС-15-464
РС-16-2
РС-16-6
РС-16-7
РС-16-8
РС-16-14
РС-16-15
РС-16-16
РС-16-64
РС-16-65

РС-15-463
РС-15-464
РС-16-2
РС-16-6
РС-16-7
РС-16-8
РС-16-14
РС-16-15
РС-16-16
РС-16-64
РС-16-65

Оставени без разглеждане по същество:

1 бр.

тъй като не отговарят на изискването по чл. 60а,
ал. 1 ЗСВ да са срещу актове, действия или
бездействия на органите на съдебната власт, с
които се нарушава правото на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок

1

Изпратени
уведомления до
заявителя – 1 брой
1

Очакват се отговорите на заявителите по десет предложения за сключване
на споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-15-53*, РС-15-428, РС-15-463, РС15-464, РС-16-2, РС-16-6, РС-16-7, РС-16-8, РС-16-14, РС-16-16).
Приети са предложенията за сключване на споразумение по пет заявления, с
№ на ИВСС РС-15-432, РС-15-433, РС-15-434, РС-15-435, РС-15-436.
III. Сключени споразумения и изплатени обезщетения в периода
01 април 2016 г. – 30 юни 2016 г.
В разглеждания период е приключила процедурата по шестдесет и осем
заявления със сключване на седемдесет и пет споразумения5 (по заявления с № на
ИВСС РС-13-384*, РС-14-220, РС-14-221, РС-14-259, РС-14-260, РС-14-261, РС-14262, РС-14-531*, РС-14-532*, РС-14-537*, РС-15-272, РС-15-296, РС-15-297, РС-15320, РС-15-323, РС-15-348, РС-15-349, РС-15-352, РС-15-378, РС-15-382, РС-15-383,
РС-15-384, РС-15-386, РС-15-387, РС-15-388, РС-15-391, РС-15-395, РС-15-396, РС15-398, РС-15-399, РС-15-402, РС-15-405, РС-15-406, РС-15-415, РС-15-416, РС-155

Заявление № РС-15-415/23.11.2015 г. е подадено от трима заявители и споразуменията
оформени отделно за всеки от тях.
Заявление № РС-15-417/24.11.2015 г. е подадено от двама заявители и споразуменията
оформени отделно за всеки от тях.
Заявление № РС-15-424/30.11.2015 г. е подадено от четирима заявители и споразуменията
оформени отделно за всеки от тях.
Заявление № РС-16-21/13.01.2016 г. е подадено от двама заявители и споразуменията
оформени отделно за всеки от тях.

5

са
са
са
са

417, РС-15-419, РС-15-420, РС-15-424*, РС-15-429, РС-15-430, РС-15-431, РС-15439, РС-15-441, РС-15-442, РС-15-446, РС-15-453, РС-15-458, РС-16-15, РС-16-20,
РС-16-21, РС-16-36, РС-16-39, РС-16-40, РС-16-44, РС-16-45, РС-16-46, РС-16-47,
РС-16-58, РС-16-59, РС-16-64, РС-16-65, РС-16-66, РС-16-90, РС-16-97, РС-16-107,
РС-16-111, РС-16-172).
От сключените споразумения, 23 (двадесет и три) са по заявления,
касаещи наказателни дела:
1.
Споразумение по заявление № РС-13-384/14.06.2013* г. беше
сключено на 25.04.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 9746/2001 г. по описа на СРС е 8 години, 3 месеца и 5
дни при движение на делото на три инстанции.
2.
Споразумение по заявление № РС-14-531/08.12.2014* г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 8700 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 171/1998 г. по описа на Софийски окръжен съд е 13
години и 6 месеца при движение на делото на три инстанции.
3.
Споразумение по заявление № РС-14-532/08.12.2014* г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 8700 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 171/1998 г. по описа на Софийски окръжен съд е 13
години и 6 месеца при движение на делото на три инстанции.
4.
Споразумение по заявление № РС-14-537/11.12.2014* г. беше
сключено на 10.05.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 1715/2005 г. по описа на Окръжен съд – Варна е
6 години, 5 месеца и 23 дни при движение на делото на три инстанции.
5.
Споразумение по заявление № РС-15-320/09.09.2015 г. беше
сключено на 08.04.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. общо за двамата
заявители. Продължителността на производството по НЧХД № 6199/2011 г. по
описа на СРС е 4 години и 10 месеца при движение на делото на две инстанции.6
6.
Споразумение по заявление № РС-15-378/20.10.2015 г. беше
сключено на 14.05.2016 г. за сума в размер на 4300 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 11085/2013 г. по описа на СРС е 8 години и 2 дни при
движение на делото на две инстанции.
7.
Споразумение по заявление № РС-15-383/26.10.2015 г. беше
сключено на 25.04.2016 г. за сума в размер на 5000 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 23579/2011 г. по описа на СРС е 15 години, 1 месец и
14 дни при движение на делото на две инстанции.
8.
Споразумение по заявление № РС-15-384/26.10.2015 г. беше
сключено на 25.04.2016 г. за сума в размер на 4400 лв. Продължителността на

6

Производството по делото е прекратено поради изтекла абсолютна погасителна давност.

6

производството по НОХД № 23579/2011 г. по описа на СРС е 15 години, 1 месец и
14 дни при движение на делото на две инстанции.7
9.
Споразумение по заявление № РС-15-391/02.11.2015 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 3000 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 415/2006 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора е
9 години, 5 месеца и 7 дни при движение на делото на три инстанции.
10.
Споразумение по заявление № РС-15-395/04.11.2015 г. беше
сключено на 19.05.2016 г. за сума в размер на 1900 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 7124/2010 г. по описа
на Районен съд – Варна е 9 години и 8 месеца при движение на делото на
досъдебно производство и една съдебна инстанция.8
11.
Споразумение по заявление № РС-15-398/06.11.2015 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 4000 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 11739/2006 г. по описа на СРС е 9 години, 4 месеца и
17 дни при движение на делото на две инстанции.
12.
Споразумение по заявление № РС-15-399/06.11.2015 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 4000 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 11739/2006 г. по описа на СРС е 9 години, 4 месеца и
17 дни при движение на делото на две инстанции.
13.
Споразумение по заявление № РС-15-402/09.11.2015 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 4100 лв. Производството по НОХД
№ 7254/2005 г. по описа на СРС е 11 години и 2 месеца при движение на делото на
досъдебно производство и една съдебна инстанция.
14.
Споразумение по заявление № РС-15-405/10.11.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 2400 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 8172/2009 г. по описа на СРС е 7 години, 5 месеца и
27 дни при движение на делото на три инстанции.
15.
Споразумение по заявление № РС-15-406/10.11.2015 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 2400 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 8172/2009 г. по описа на СРС е 7 години, 5 месеца и
27 дни при движение на делото на три инстанции.
16.
Споразумение по заявление № РС-15-441/11.12.2015 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 403/2012 г. по описа на СРС е 8 години, 2 месеца и 19
дни при движение на делото на три инстанции.
17.
Споразумение по заявление № РС-15-442/11.12.2015 г. беше
сключено на 21.04.2016 г. за сума в размер на 1700 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 7887/2009 г. по описа
на СРС е 6 години, 3 месеца и 27 дни при движение на делото на две инстанции.
7

При определяне на обезщетението е съобразено, че с процесуалното си поведение заявителят е
допринесъл за увеличаване продължителността на производството.
8
При определяне на обезщетението са съобразени и констатациите относно процесуалното
поведение на заявителя и процесуалния му представител, допринесло за увеличаване на
продължителността на производството.

7

18.
Споразумение по заявление № РС-15-446/17.12.2015 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 2400 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 8172/2009 г. по описа на СРС е 7 години, 5 месеца и
27 дни при движение на делото на три инстанции.
19.
Споразумение по заявление № РС-15-453/18.12.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 1680/2015 г. по описа
на СГС е 4 години, 8 месеца и 5 дни при движение на делото на две инстанции.9
20.
Споразумение по заявление № РС-15-458/22.12.2015 г. беше
сключено на 11.05.2016 г. за сума в размер на 2800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 616/2014 г. по описа на
Окръжен съд – Варна е 5 години, 5 месеца и 10 дни при движение на делото на три
инстанции.
21.
Две споразумения по заявление № РС-16-21/13.01.2016 г. бяха
сключени на 13.05.2016 г. за суми в размер на 4700 лв. за всеки от двамата
заявители. Продължителността на досъдебно производство № 455/2006 г. по описа
на Окръжна прокуратура – Бургас е 9 години и 3 месеца.
22.
Споразумение по заявление № РС-16-58/10.02.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 6400 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 16537/2006 г. по описа
на СРС е приблизително 14 години и 7 месеца при движение на делото на две
инстанции.

Сключени са 52 (петдесет и две) споразумения по заявления, касаещи
административни и граждански дела:
1.
Споразумение по заявление № РС-14-220/30.04.2014 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 3700 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по адм. дело № 2475/2004 г. по
описа на СГС е 11 години, 6 месеца и 24 дни при движение на делото на две
инстанции.
2.
Споразумение по заявление № РС-14-221/30.04.2014 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 3600 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по адм. дело № 2475/2004 г. по
описа на СГС е 10 години и 2 месеца при движение на делото на две инстанции.
3.
Споразумение по заявление № РС-14-259/29.05.2014 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 3000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 1158/2005 г. по описа на СГС е 9 години, 8 месеца и
23 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
4.
Споразумение по заявление № РС-14-260/29.05.2014 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 1500 лв. Продължителността на
9

Досъдебното производство по делото е продължило 4 години и 24 дни.
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производството по гр. дело № 1158/2005 г. по описа на СГС е 9 години, 8 месеца и
23 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
5.
Споразумение по заявление № РС-14-261/29.05.2014 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 1500 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 1158/2005 г. по описа на СГС е 9 години, 8 месеца и
23 дни при разглеждане на делото на една инстанция.10
6.
Споразумение по заявление № РС-14-262/29.05.2014 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 3000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 1158/2005 г. по описа на СГС е 9 години, 8 месеца и
23 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
7.
Споразумение по заявление № РС-15-272/03.08.2015 г. беше
сключено на 08.04.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 32833/2012 г. по описа на СРС е 2 години и 9 месеца
при движение на делото на две инстанции.11
8.
Споразумение по заявление № РС-15-296/19.08.2015 г. беше
сключено на 25.04.2016 г. за сума в размер на 450 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 15673/2008 г. по описа на СРС е 6 години, 10 месеца
и 28 дни при движение на делото на три инстанции.
9.
Споразумение по заявление № РС-15-297/19.08.2015 г. беше
сключено на 25.04.2016 г. за сума в размер на 450 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 15673/2008 г. по описа на СРС е 6 години, 10 месеца
и 28 дни при движение на делото на три инстанции.12
10. Споразумение по заявление № РС-15-323/14.09.2015 г. с един от
заявителите беше сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 850 лв.
Продължителността на производството по адм. дело № 47/2010 г. по описа на
Административен съд – Силистра е продължило 5 години, 2 месеца и 28 дни при
движение на делото на две инстанции. Заявлението в частта относно
производствата по адм. дело № 86/2008 г. и адм. дело № 170/2009 г. по описа на
Административен съд – Силистра е подадено повече от шест месеца след
приключването на посочените дела с окончателен акт.
11. Споразумение по заявление № РС-15-348/30.09.2015 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 840 лв. 13 Продължителността на
10

Заявителите по РС-14-260 и РС-14-261 са встъпили в производството в качеството им на
наследници на едно от лицата, което е било първоначална страна по делото и това обстоятелство е
отчетено при определяне на обезщетението.
11
Заявлението касае производство по иск за освобождаване на наето помещение, което се
разглежда по реда на чл. 310 и сл. от ГПК.
12
Заявителите по РС-15-296 и РС-15-297 …………. по едно и също дело, поради което в случая за тях е
определено общо обезщетение в размер на 900 лева. ………. по същото дело са подадени заявления
РС-15-392 и РС-15-393 – те са отхвърлени като неоснователни.
13
Заявления РС-15-332, РС-15-340, РС-15-342, РС-15-343, РС-15-345, РС-15-346, РС-15-348 и РС-15-349
са ……….. по едно и също гражданско дело. На заявителите е определено общо обезщетение в
размер на 8400 лева. При определяне на дела от обезщетението за всеки заявител са взети предвид
факта, че част от тях са встъпили в производството като наследници на първоначалните страни по
делото, както и материалния интерес по делото. Споразуменията по останалите шест заявления са
описани в отчета за предходното тримесечие.
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производството по гр. дело № 34/1999 г. по описа на СРС е 16 години и 3 месеца
при разглеждане на делото на една инстанция.
12. Споразумение по заявление № РС-15-349/30.09.2015 г. беше
сключено на 08.04.2016 г. за сума в размер на 840 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 34/1999 г. по описа на СРС е 16 години и 3 месеца
при разглеждане на делото на една инстанция.
13. Споразумение по заявление № РС-15-352/01.10.2015 г. беше
сключено на 21.04.2016 г. за сума в размер на 3800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 4280/2011 г. по описа на СГС е 3 години, 10 месеца и
23 дни при разглеждане на една инстанция.14
14. Споразумение по заявление № РС-15-382/23.10.2015 г. беше
сключено на 21.04.2016 г. за сума в размер на 2600 лева. Продължителността на
производството по гр. дело № 11657/2011 г. по описа на СРС е приблизително 4
години и 11 месеца при движение на делото на две инстанции.15
15. Споразумение по заявление № РС-15-386/02.11.2015 г. беше
сключено на 19.05.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 131/2009 г. по описа на Районен съд – Пловдив е
6 години, 6 месеца и 14 дни при движение на делото на три инстанции.
16. Споразумение по заявление № РС-15-387/02.11.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 2000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 414/2007 г. по описа на Окръжен съд – Бургас е
7 години, 7 месеца и 23 дни при движение на делото на три инстанции.
17. Споразумение по заявление № РС-15-388/02.11.2015 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 2000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 414/2007 г. по описа на Окръжен съд – Бургас е
7 години, 7 месеца и 23 дни при движение на делото на три инстанции.
18. Споразумение по заявление № РС-15-396/04.11.2015 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 8600 лв. Продължителността на
производството по адм. дело № 2638/2000 г. по описа на ВАС е 15 години и 7
месеца при движение на делото на две инстанции.
19. Три споразумения по заявление № РС-15-415/23.11.2015 г. бяха
сключени на 13.06.2016 г. за сума в общ размер на 2600 лева, при равен дял в
размер на 866 лева за всеки от тримата заявителите. Относимата спрямо
заявителите продължителност на производството по адм. дело № 5495/1997 г. по
описа на Окръжен съд – Пловдив е 8 години, 2 месеца и 4 дни при движение на
делото на две инстанции.16
20. Споразумение по заявление № РС-15-416/23.11.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 2000 лв. Продължителността на
14

При разглеждане на заявлението е отчетена значимостта на интереса по делото за заявителя с
оглед неговия предмет, а именно – иск с правно основание чл. 62, ал. 2 от Семейния кодекс.
15
Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет –
установителен иск относно дължими суми по споразумение за месечна издръжка на дете.
16
При определяне на обезщетението е отчетено, че заявителите са конституирани в производството
в качеството им на наследници на една от първоначалните страни по делото.
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производството по гр. дело № 8242/2008 г. по описа на СРС е 7 години, 11 месеца и
9 дни при движение на делото на три инстанции.
21. Две споразумения по заявление № РС-15-417/24.11.2015 г. бяха
сключени на 19.05.2016 г. за сума в размер на 2600 лв. за всеки от двамата
заявители. Относимата спрямо заявителите продължителност на производството
по адм. дело № 5495/1997 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив е 8 години, 2
месеца и 4 дни при движение на делото на две инстанции.
22. Споразумение по заявление № РС-15-419/26.11.2015 г. беше
сключено на 12.04.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 2371/2008 г. по описа на СРС е 7 години и 3 месеца
при движение на делото на три инстанции.
23. Споразумение по заявление № РС-15-420/26.11.2015 г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 58926/2010 г. по описа на СРС е 3 години, 5 месеца и
15 дни при разглеждане на делото на една инстанция.
24. Четири споразумения по заявление № РС-15-424/30.11.2015* г.
бяха сключени на 12.04.2016 г. за суми в общ размер на 2700 лв. – по 900 лв. за
двама от заявителите и по 450 лв. за другите двама заявители.
Продължителността на производството по гр. дело № 5828/2002 г. по описа на СРС
е 8 години и 22 дни при движение на делото на три инстанции.
25. Споразумение по заявление № РС-15-429/04.12.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 1650 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 4484/1996 г. по описа на СРС е 19 години и 12 дни
при движение на делото на три инстанции.17
26. Споразумение по заявление № РС-15-430/04.12.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 825 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 4484/1996 г. по описа на СРС е 19 години и 12 дни
при движение на делото на три инстанции.
27. Споразумение по заявление № РС-15-431/04.12.2015 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 825 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 4484/1996 г. по описа на СРС е 19 години и 12 дни
при движение на делото на три инстанции.
28. Споразумение по заявление № РС-15-439/09.12.2015 г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 1200. Продължителността на
производството по адм. дело № 5884/2010 г. по описа на ВАС е 5 години, 1 месец и
12 дни при движение на делото на две инстанции.
29. Споразумение по заявление № РС-16-15/11.01.2016 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 800 лв. Продължителността на

17

Заявления РС-15-429, РС-15-430, РС-15-431, РС-15-432, РС-15-433, РС-15-434, РС-15-435 и РС-15-436
са подадени ……. по едно и също гражданско дело. При определяне на обезщетението за всеки
един от заявителите е отчетено, че те са встъпили в производството като наследници на
първоначалните ………. по делото.
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производството по ч. гр. дело № 13603/2013 г. по описа на СГС е 1 година, 9 месеца
и 3 дни при разглеждане на делото на една инстанция.18
30. Споразумение по заявление № РС-16-20/13.01.2016 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 4300 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 1172/2004 г. по описа на СГС е 11 години, 10 месеца
и 11 дни при движение на делото на три инстанции.
31. Споразумение по заявление № РС-16-36/20.01.2016 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 6200 лв. общо за двамата
заявители. Продължителността на производството по гр. дело № 970/2000 г. по
описа на СГС е 15 години и 7 месеца при движение на делото на три инстанции.
32. Споразумение по заявление № РС-16-39/22.01.2016 г. беше
сключено на 24.06.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 405/2006 г. по описа
на Софийски окръжен съд е 7 години, 4 месеца и 4 дни при движение на делото на
три инстанции.
33. Споразумение по заявление № РС-16-40/22.01.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 405/2006 г. по описа
на Софийски окръжен съд е 7 години, 4 месеца и 4 дни при движение на делото на
три инстанции.
34. Споразумение по заявление № РС-16-44/25.01.2016 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 300 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 30300/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 5 месеца и
27 дни при разглеждане на една инстанция.
35. Споразумение по заявление № РС-16-45/25.01.2016 г. беше
сключено на 13.06.2016 г. за сума в размер на 300 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 30300/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 5 месеца и
27 дни при разглеждане на една инстанция.
36. Споразумение по заявление № РС-16-46/25.01.2016 г. беше
сключено на 24.06.2016 г. за сума в размер на 300 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 30300/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 5 месеца и
27 дни при разглеждане на една инстанция.
37. Споразумение по заявление № РС-16-47/25.01.2016 г. беше
сключено на 30.06.2016 г. за сума в размер на 2400 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 48930/2009 г. по описа на СРС е 5 години и 11
месеца при движение на делото на три инстанции.19
38. Споразумение по заявление № РС-16-59/10.02.2016 г. беше
сключено на 25.05.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на
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При разглеждане на заявлението е отчетен високият интерес за заявителя с оглед предмета на
делото – обжалване с частна жалба на разпореждане за издаване на изпълнителен лист в частта му
относно лихвите.
19
Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет – иск с
правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, 2 и 3 от Кодекса на труда във връзка с чл. 225 от КТ.
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производството по гр. дело № 61530/2012 г. по описа на СРС е 2 години, 7 месеца и
13 дни при движение на делото на две инстанции.20
39. Споразумение по заявление № РС-16-64/16.02.2016 г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 5327/1998 г. по описа
на СРС е 10 години, 4 месеца и 22 дни при движение на делото на три инстанции и
повторно разглеждане на две инстанции след отмяна на влязло в сила съдебно
решение.21
40. Споразумение по заявление № РС-16-65/16.02.2016 г. беше
сключено на 30.05.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 5327/1998 г. по описа
на СРС е 10 години, 4 месеца и 22 дни при движение на делото на три инстанции и
повторно разглеждане на две инстанции след отмяна на влязло в сила съдебно
решение.
41. Споразумение по заявление № РС-16-66/18.02.2016 г. беше
сключено на 28.06.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 36170/2011 г. по описа на СРС е 4 години, 10 месеца
и 25 дни при движение на делото на две инстанции.
42. Споразумение по заявление № РС-16-90/10.03.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 19083/2006 г. по описа на СРС е 9 години, 4 месеца и
24 дни при движение на делото на три инстанции.
43. Споразумение с един от заявителите по заявление № РС-1697/16.03.2016 г. беше сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 900 лв.
Продължителността на производството по гр. дело № 3306/2010 г. по описа на СРС
е 5 години, 8 месеца и 24 дни при движение на делото на три инстанции.
44. Споразумение по заявление № РС-16-107/21.03.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 1900 лв. Продължителността на
производството по адм. дело № 369/2015 г. по описа на АССГ е 1 година и 21 дни
при разглеждане на делото на една инстанция.22
45. Споразумение по заявление № РС-16-111/23.03.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 18370/2013 г. по описа на СРС е 2 години, 8 месеца и
10 дни при движение на делото на две инстанции.23
46. Споразумение по заявление № РС-16-172/21.04.2016 г. беше
сключено на 27.06.2016 г. за сума в размер на 2100 лв. Продължителността на
20

Отчетена е значимостта на интереса по делото за заявителя – иск с правно основание чл. 344, ал.
1, т.1, 2 от Кодекса на труда и чл. 225, ал. 1 от КТ.
21
По заявления РС-16-64 и РС-16-64 е определено общо обезщетение в размер на 6600 лева, при
равен дял от сумата за всеки от двамата заявители.
22
Съобразен е високият интерес по делото за заявителя – обжалване на заповед за спиране на
месечна помощ за две деца.
23
Делото е образувано по иск с правно основание чл. 357, ал. 1 във връзка с член 188, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
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производството по гр. дело № 48014/2010 г. по описа на СРС е 5 години, 3 месеца и
15 дни при движение на делото на две инстанции.24

В заключение следва да бъде посочено, че сумата, изплатена през отчетния
период е общо 169 068 лева по 65 споразумения, сключени по 58 заявления.

С УВАЖЕНИЕ,
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

24

При разглеждането на заявлението е отчетена значимостта на интереса по делото за заявителя с
оглед неговия предмет – искове с правно основание чл. 128 и чл. 220 от Кодекса на труда.
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