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 юли 2016 г. – 30 септември 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 юли 2016 г. – 30 септември 2016 г.
I. През отчетния период, от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието, са постъпили общо 95 заявления.
На основание изготвените от ИВСС констативни протоколи заявленията са
класифицирани, както следва:
Оставени без разглеждане по същество:

Получени в МП
Общо 14 броя

тъй като заявителят не е страна в
производството съгласно чл. 60а, ал. 2 от ЗСВ

4

Изпратени
уведомления до
заявителя – 9 броя
3

поради неспазване на срока за подаване на
заявлението, регламентиран в чл. 60а, ал. 4 от
ЗСВ
при
липса на окончателен
акт
по
производството съгласно чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ
поради наличие на заведена пред ЕСПЧ жалба,
която е била обявена за недопустима
поради неотстраняване в срок на нередовности
в заявлението
тъй като производството, от което се оплаква
заявителят няма характер на съдебно или
досъдебно производство;
оплакванията не попадат в приложното поле на
глава Трета „а“ от ЗСВ.

4

4

3

1

1

1

1

0

1

0

Разгледани по същество – 65 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-16-92
РС-16-101
РС-16-110
РС-16-131
РС-16-159
РС-16-163
РС-16-169
РС-16-170
РС-16-171
РС-16-181
РС-16-188
РС-16-192
РС-16-196
РС-16-197
РС-16-198
РС-16-207
РС-16-209
РС-16-211
РС-16-216
РС-16-224
РС-16-225
РС-16-234
РС-16-237
РС-16-243

Сключени
споразумения

_
27 бр.

19 бр.1
РС-16-92
РС-16-101
РС-16-110
РС-16-131
РС-16-159
РС-16-163
РС-16-169
РС-16-170
РС-16-171
РС-16-181
РС-16-188
РС-16-196
РС-16-197
РС-16-198
РС-16-207
РС-16-209
РС-16-225
РС-16-234
РС-16-271

1

По останалите 8 броя заявления към 01.10.2016 г. предстои изпращането на уведомление до
заявителите.

2

РС-16-249
РС-16-270
РС-16-271
Основателни
РС-16-85
РС-16-87
РС-16-88
РС-16-93
РС-16-99
РС-16-109
РС-16-127
РС-16-130
РС-16-132
РС-16-136
РС-16-154
РС-16-161
РС-16-175
РС-16-176
РС-16-177
РС-16-182
РС-16-199
РС-16-200
РС-16-201
РС-16-202
РС-16-203
РС-16-204
РС-16-205
РС-16-206
РС-16-208
РС-16-215
РС-16-221
РС-16-223
РС-16-228
РС-16-242
РС-16-246
РС-16-247
РС-16-255
РС-16-262
РС-16-263
РС-16-266
РС-16-267
РС-16-279

38 бр.

29 бр.2
РС-16-85
РС-16-87
РС-16-88
РС-16-93
РС-16-99
РС-16-109
РС-16-127
РС-16-130
РС-16-132
РС-16-136
РС-16-154
РС-16-161
РС-16-177
РС-16-182
РС-16-199
РС-16-200
РС-16-201
РС-16-202
РС-16-203
РС-16-204
РС-16-205
РС-16-206
РС-16-215
РС-16-221
РС-16-223
РС-16-255
РС-16-266
РС-16-267
РС-16-279

8 бр.
РС-16-99
РС-16-109
РС-16-154
РС-16-161
РС-16-182
РС-16-215
РС-16-223
РС-16-255

Предстои да бъдат разгледани по същество 16 броя от получените през
третото тримесечие на 2016 г. заявления.

2

По останалите 9 броя заявления към 01.10.2016 г. предстои изпращането на предложение за
сключване на споразумение до заявителите.

3

Към 1 октомври 2016 г. се очакват отговорите на заявителите по деветнадесет
предложения за сключване на споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-16-85,
РС-16-87, РС-16-88, РС-16-93, РС-16-127, РС-16-130, РС-16-132, РС-16-136, РС-16177, РС-16-199, РС-16-200, РС-16-201, РС-16-202, РС-16-203, РС-16-204, РС-16-205,
РС-16-206, РС-16-221, РС-16-279). 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 11 бр. заявления (РС-15-428, РС-16-6, РС-16-7, РС-16-8, РС-1614, РС-16-43, РС-16-62, РС-16-178, РС-16-214, РС-16-266, РС-16-267) 3
II. Разгледани заявления, получени в Министерство на правосъдието
преди 01 юли 2016 г.

Получени
в МП
Неоснователни
РС-16-53
РС-16-57
РС-16-81
РС-16-83
РС-16-113
РС-16-115
РС-16-124
РС-16-126
РС-16-134
РС-16-137
РС-16-139
РС-16-140
РС-16-147
РС-16-149
РС-16-150
РС-16-155
Основателни
РС-16-106
РС-16-116
РС-16-118
РС-16-135
РС-16-142
РС-16-157
РС-16-174

16 бр.

9 бр.

Разгледани по същество
25 броя
Изпратени предложения
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
16 бр.
РС-16-53
РС-16-57
РС-16-81
РС-16-83
РС-16-113
РС-16-115
РС-16-124
РС-16-126
РС-16-134
РС-16-137
РС-16-139
РС-16-140
РС-16-147
РС-16-149
РС-16-150
РС-16-155
9 бр.
РС-16-106
РС-16-116
РС-16-118
РС-16-135
РС-16-142
РС-16-157
РС-16-174

3

Сключени
споразумения

_

4 бр.
РС-16-106
РС-16-118
РС-16-135
РС-16-142

Посочените заявления са постъпили в Министерство на правосъдието между 04.12.2015 г. и
27.07.2016 г.

4

РС-16-179
РС-16-214

РС-16-179
РС-16-214

Очакват се отговорите на заявителите по четири предложения за сключване
на споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-16-116, РС-16-157, РС-16-174, РС16-179).
III. Сключени споразумения и изплатени обезщетения в периода
юли 2016 г. – 30 септември 2016 г.
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В разглеждания период е приключила процедурата по четиресет и шест
заявления със сключване на четиресет и седем споразумения4 (по заявления с № на
ИВСС РС-15-53*5, РС-15-141*, РС-15-291*, РС-15-407, РС-15-432, РС-15-433, РС15-434, РС-15-435, РС-15-436, РС-15-463, РС-15-464, РС-16-2, РС-16-10, РС-16-11,
РС-16-12, РС-16-13, РС-16-16, РС-16-48, РС-16-50, РС-16-61, РС-16-69, РС-16-77,
РС-16-86, РС-16-91, РС-16-94, РС-16-97, РС-16-98, РС-16-99, РС-16-102, РС-16-106,
РС-16-108, РС-16-109, РС-16-118, РС-16-122, РС-16-128, РС-16-135, РС-16-138, РС16-141, РС-16-142, РС-16-154, РС-16-161, РС-16-164, РС-16-182, РС-16-215, РС-16223, РС-16-255).
От сключените споразумения, 17 (седемнадесет) са по заявления,
касаещи наказателни дела:
1.
Две споразумения с наследниците на първоначалния заявител по
заявление № РС-16-10/08.01.2016 г. бяха сключени на 28.07.2016 г. за сума в
размер на 1600 лв. за всеки от тях. Продължителността на производството по
НОХД № 464/2015 г. по описа на Софийски окръжен съд е 7 години, 9 месеца и 25
дни и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна
инстанция.
2.
Споразумение по заявление № РС-16-11/08.01.2016 г. беше сключено
на 28.07.2016 г. за сума в размер на 3200 лв. Продължителността на производството
по НОХД № 464/2015 г. по описа на Софийски окръжен съд е 7 години, 9 месеца и
25 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна
инстанция.
3.
Споразумение по заявление № РС-16-12/08.01.2016 г. беше сключено
на 28.07.2016 г. за сума в размер на 3200 лв. Продължителността на производството
по НОХД № 464/2015 г. по описа на Софийски окръжен съд е 7 години, 9 месеца и
25 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна
инстанция.

4

По заявление № РС-16-10/08.01.2016 г., споразуменията са оформени отделно за всеки от
заявителите.

* Заявления, подадени на основание § 34 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ и § 8, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на
ЗОДОВ.
5

5

4.
Споразумение по заявление № РС-16-13/08.01.2016 г. беше сключено
на 15.07.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по НОХД № 13135/2009 г. по описа на СРС е 8
години, 3 месеца и 18 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на две съдебни инстанции.
5.
Споразумение по заявление № РС-16-50/29.01.2016 г. беше сключено
на 29.09.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на производството
по НОХД № 3760/2005 г. по описа на СРС е 14 години и 7 месеца и включва
досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.6
6.
Споразумение по заявление № РС-16-61/12.02.2016 г. беше сключено
на 15.07.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителността на производството по НОХД № 953/2010 г. по описа на СРС е 7
години, 6 месеца и 21 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на две съдебни инстанции.
7.
Споразумение по заявление № РС-16-69/19.02.2016 г. беше сключено
на 17.08.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Продължителността на производството
по НЧХД № 9992/2011 г. по описа на СРС е приблизително
4 години и 7
7
месеца и включва разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
8.
Споразумение по заявление № РС-16-98/16.03.2016 г. беше сключено
на 26.07.2016 г. за сума в размер на 2800 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по НОХД № 14195/2008 г. по описа на СРС е 6
години, 8 месеца и 14 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на три инстанции.
9.
Споразумение по заявление № РС-16-99/17.03.2016 г. беше сключено
на 20.09.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по ДП № 1/2010 г. по описа на ОСлО при
Окръжна прокуратура – Хасково е 5 години, 6 месеца и 21 дни.
10. Споразумение по заявление № РС-16-108/22.03.2016 г. беше
сключено на 06.07.2016 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 и включва досъдебно производство,
разглеждане на делото на две съдебни инстанции, възобновяване на производството
и последвало разглеждане на делото от СГС.
11. Споразумение по заявление № РС-16-109/22.03.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по НОХД № 23514/2014 г. по описа на СРС е 4
години, 8 месеца и 5 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на делото
на две съдебни инстанции.

6

При определяне на обезщетението е съобразен същественият принос на заявителя и процесуалните
му представители за увеличаване продължителността на производството.
7

Наказателното производство е прекратено поради изтичането на абсолютната давност за
наказателно преследване.
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12. Споразумение по заявление № РС-16-141/07.04.2016 г. беше
сключено на 12.08.2016 г. за сума в размер на 5300 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 495/2015 г. по описа на Районен съд – Петрич е
приблизително 13 години и 2 месеца и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
13. Споразумение по заявление № РС-16-142/07.04.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 1700 лв. Продължителността на
производството по НAХД № 13280/2011 г. по описа на СРС е 4 години и 8 месеца
при разглеждане на делото на една съдебна инстанция.8
14. Споразумение по заявление № РС-16-154/12.04.2016 г. беше
сключено на 29.09.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 14987/2010 г. по описа
на СРС е приблизително 10 години и 5 месеца и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
15. Споразумение по заявление № РС-16-182/04.05.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 7400 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 9627/2010 г. по описа на
СРС е приблизително 14 години и 11 месеца и включва предварително производство
и разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
16. Споразумение по заявление № РС-16-255/04.07.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 4700 лв. Продължителността на
производството по ДП № 455/2006 г. по описа на Окръжна прокуратура – Бургас е 9
години и 3 месеца.
Сключени са 30 (тридесет) споразумения по заявления, касаещи
граждански дела:
1.
Споразумение по заявление № РС-15-53/30.01.2015* г. беше
сключено на 02.08.2016 г. за сума в размер на 1300 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 324/2007 г. по описа на Районен съд – Ловеч е 3 години
и 21 дни при движение на делото на три инстанции.9
2.
Споразумение по заявление № РС-15-141/09.04.2015* г. беше
сключено на 06.07.2016 г. за сума в размер на 1900 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 5273/2005 г. по описа
на Районен съд – Русе е 3 години и 9 месеца при разглеждане на делото на една
инстанция.10
3.
Споразумение по заявление № РС-15-291/17.08.2015* г. беше
сключено на 17.08.2016 г. с един от заявителите за сума в размер на 1440 лв.
8

Съдебното решение е изготвено 3 години и 7 месеца след последното съдебно заседание.

9

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет – обективно
съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, 2 и 3 от Кодекса на труда.
10

Заявлението касае бракоразводно дело.

7

Продължителността на производството по гр. дело № 1517/1999 г. по описа на
Районен съд – Добрич е приблизително 8 години и 2 месеца при движение на делото
на три инстанции.11
4.
Споразумение по заявление № РС-15-407/11.11.2015 г. беше
сключено на 26.08.2016 г. за сума в размер на 700 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 49468/2013 г. по описа на СРС е приблизително
1
12
година и 9 месеца при разглеждане на делото на една инстанция.
5.
Споразумение по заявление № РС-15-432/04.12.2015 г. беше
сключено на 05.07.2016 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.13
6.
Споразумение по заявление № РС-15-433/04.12.2015 г. беше
сключено на 15.07.2016 г. за сума в размер на 825 лв.
7.
Споразумение по заявление № РС-15-434/04.12.2015 г. беше
сключено на 04.07.2016 г. за сума в размер на 1650 лв.
8.
Споразумение по заявление № РС-15-435/04.12.2015 г. беше
сключено на 04.07.2016 г. за сума в размер на 1650 лв.
9.
Споразумение по заявление № РС-15-436/04.12.2015 г. беше
сключено на 15.07.2016 г. за сума в размер на 1650 лв.
10. Споразумение по заявление № РС-15-463/28.12.2015 г. беше
сключено на 11.08.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 654/2006 г. по описа на Районен съд – Разлог е 9
години, 5 месеца и 17 дни при движение на делото на три инстанции. 14
11. Споразумение по заявление № РС-15-464/28.12.2015 г. беше
сключено на 11.08.2016 г. за сума в размер на 1800 лв.
12. Споразумение по заявление № РС-16-2/04.01.2016 г. беше сключено
на 15.07.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на производството
по гр. дело № 29401/2007 г. по описа на СРС е 7 години, 10 месеца и 26 дни при
движение на делото на две инстанции.
13. Споразумение по заявление № РС-16-16/12.01.2016 г. беше сключено
на 15.07.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Продължителността на производството
по гр. дело № 1135/2009 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора е 5 години, 8
месеца и 23 дни при движение на делото на три инстанции.
11

Заявителите са трима, а обезщетението им е определено като обща сума от 3600 лв.

12

При разглеждане на заявлението е отчетен значимият интерес на заявителя – делото засяга
гражданско състояние.
13

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 от ……… по гр. дело № 4484/1996 г. по описа на СРС. При определяне на обезщетението
за всеки един от заявителите е отчетено, че те са встъпили в производството като ………………
по делото. Споразуменията по останалите три заявления са описани в отчета за предходното
тримесечие.
14

Заявления № РС-15-463 и РС-15-464 касаят гр. дело № 654/2006 г. по описа на Районен съд – Разлог.
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14. Споразумение по заявление № РС-16-48/27.01.2016 г. беше сключено
на 20.07.2016 г. за сума в размер на 2900 лв. Продължителността на производството
по гр. дело № 8495/2005 г. по описа на СРС е 10 години и 23 дни при движение на
делото на три инстанции.
15. Споразумение по заявление № РС-16-77/23.02.2016 г. беше
сключено на 28.07.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 32834/2011 г. по описа на СРС е приблизително 4
години и 3 месеца при движение на делото на две инстанции.15
16. Споразумение по заявление № РС-16-86/08.03.2016 г. беше сключено
на 26.07.2016 г. за сума в размер на 900 лева. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по гр. дело № 20038/2012 г. по описа на СРС е
3 години, 7 месеца и 10 дни при разглеждане на делото на една инстанция.16
17. Споразумение по заявление № РС-16-91/12.03.2016 г. беше сключено
на 12.08.2016 г. за сума в размер на 8000 лв. Продължителността на производството
по гр. дело № 204/2005 г. по описа на СРС е 11 години, 2 месеца и 13 дни при
движение на делото на две инстанции.
18. Споразумение по заявление № РС-16-94/15.03.2016 г. беше сключено
на 12.08.2016 г. за сума в размер на 7500 лв. Относимата спрямо заявителя
продължителност на производството по гр. дело № 8384/2001 г. по описа на СРС е
14 години, 9 месеца и 26 дни при движение на делото на три инстанции.
19. Споразумение по заявление № РС-16-97/16.03.2016 г. с един от
заявителите беше сключено на 20.07.2016 г. за сума в размер на 800 лв.
Относимата спрямо заявителя продължителност на производството по гр. дело №
3306/2010 г. по описа на СРС е приблизително 4 години, 10 месеца и 20 дни при
движение на делото на три инстанции.17
20. Споразумение по заявление № РС-16-102/18.03.2016 г. беше
сключено на 26.07.2016 г. за сума в размер на 2600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 30564/2010 г. по описа на СРС е приблизително 5
години и 3 месеца при движение на делото на две инстанции.18
21. Споразумение по заявление № РС-16-106/18.03.2016 г. беше
сключено на 26.07.2016 г. за сума в размер на 10000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 1401/1995 г. по описа на СРС е 20 години, 7 месеца и
16 дни при движение на делото на три инстанции.
22. Споразумение по заявление № РС-16-118/30.03.2016 г. беше
сключено на 29.09.2016 г. за сума в размер на 800 лв. Продължителността на
15

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет – обективно
съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, 2 и 3 от КТ и чл. 255, ал. 1 от КТ.
16

Съдебното производство е образувано по предявени ……….. обективно съединени искове с правно
основание чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД.
17

Споразумението, сключено с другия заявител е описано в отчета за предходното тримесечие.

18

Съобразена е значимостта на интереса по делото за заявителя с оглед неговия предмет – искове
по чл. 128 от КТ и чл. 86 от ЗЗД.
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производството по гр. дело № 15847/2009 г. по описа на СРС е 6 години, 9 месеца и
16 дни при движение на делото на три инстанции.
23. Споразумение по заявление № РС-16-122/30.03.2016 г. беше
сключено на 11.07.2016 г. за сума в размер на 1000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 48952/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 4 месеца и
28 дни при разглеждане на делото на една инстанция.19
24. Споразумение по заявление № РС-16-128/01.04.2016 г. беше
сключено на 20.07.2016 г. за сума в размер на 2000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 56323/2012 г. по описа на СРС е приблизително 2
години и 11 месеца при разглеждане на делото на една инстанция.20
25. Споразумение по заявление № РС-16-135/04.04.2016 г. беше
сключено на 26.08.2016 г. за сума в размер на 600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 46593/2013 г. по описа на СРС е 2 години, 2 месеца и
15 дни при разглеждане на делото на една инстанция.21
26. Споразумение по заявление № РС-16-138/06.04.2016 г. беше
сключено на 28.07.2016 г. за сума в размер на 4600 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 750/2008 г. по описа на
Районен съд – Пещера е 7 години, 1 месец и 10 дни при движение на делото на две
инстанции.
27. Споразумение по заявление № РС-16-161/15.04.2016 г. беше
сключено на 12.08.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 2417/2013 г. по описа на СРС е 2 години, 10 месеца и
5 дни при разглеждане на делото на една инстанция.22
28. Споразумение по заявление № РС-16-164/15.04.2016 г. беше
сключено на 15.07.2016 г. за сума в размер на 600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 24220/2010 г. по описа на СРС е приблизително 5
години и 8 месеца при движение на делото на две инстанции.23
29. Споразумение по заявление № РС-16-215/06.06.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 1700 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 72/2011 г. по описа на Районен съд – Гълъбово, гр. д.
№ 163/2013 г. по описа на Районен съд – Гълъбово и свързаното гр. дело № 238/2014

19

При разглеждане на заявлението е отчетен интересът на заявителя с оглед предмета на делото –
оспорване на заповед, с която е наложено дисциплинарно наказание „Забележка“.
20

Съобразена е значимостта на интереса за заявителя с оглед предмета на делото – обективно
съединени искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ във вр. с чл. 255, ал. 1 от КТ.
21

Констатирано е забавяне от 1 година, 8 месеца и 9 дни при постановяване на съдебното решение.

22

Констатирано е забавяне от 1 година, 3 месеца и 20 дни при постановяване на съдебното решение.

23

При разглеждане на заявлението е отчетено, че делото представлява известна фактическа и правна
сложност, както и констатираните забавяния на производството, за които принос има заявителя.
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г. по описа на Районен съд – Чирпан е 4 години, 11 месеца и 2 дни при движение на
делото на три инстанции.24
30. Споразумение по заявление № РС-16-223/10.06.2016 г. беше
сключено на 20.09.2016 г. за сума в размер на 4600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 7672/2001 г. по описа на СРС е приблизително 14
години и 4 месеца при движение на делото на три инстанции.
В обобщение, изплатените през отчетния период суми за обезщетения са в
размер на общо 148 140 лева по 62 споразумения, сключени по 60 заявления.

С УВАЖЕНИЕ,
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

24

Съобразена е значимостта на интереса за заявителя с оглед предмета на делото – иск с правно
основание чл. 128 от Семейния кодекс.
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