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 октомври 2016 г. – 31 декември 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 октомври 2016 г. – 31 декември 2016 г.
I. През отчетния период, от Инспектората към ВСС в Министерство на
правосъдието, са постъпили общо 142 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 23 броя
заявителя – 21 броя1
поради неспазване на срока за подаване на
10 бр.
9 бр.
заявлението, регламентиран в чл. 60а, ал. 4 от
РС-16-248
РС-16-248
ЗСВ
РС-16-276
РС-16-276
1

По останалите 2 броя заявления към 01.01.2017 г. предстои изпращането на уведомление до
заявителите.

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 – налице е отказ
за образуване на производство.
тъй като процедурата по Глава трета "а" ЗСВ
вече е изчерпана- на едно и също основание
заявителят е подал повторно заявление.

РС-16-287
РС-16-288
РС-16-311
РС-16-346 (в
една част не
попада в обхвата
на Глава трета
„а“ ЗСВ)
РС-16-352
РС-16-358
РС-16-363
РС-16-445
8 бр.
РС-16-235
РС-16-252
РС-16-307 (в
една част не е
спазен срока за
подаване на
заявление)
РС-16-317
РС-16-342
РС-16-343
РС-16-454
РС-16-460
3 бр.
РС-16-265
РС-16-329
РС-16-344
1бр.
РС-16-321

РС-16-287
РС-16-288
РС-16-346
РС-16-352
РС-16-358
РС-16-363
РС-16-445

1 бр.
РС-16-240

1 бр.

Разгледани по същество – 105 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
Неоснователни
(№ на ИВСС)
РС-16-213
РС-16-217
РС-16-220

8 бр.

2 бр.
РС-16-329
РС-16-344
1 бр.

Сключени
споразумения

_
41 бр.

2

36 бр.
РС-16-213
РС-16-217
РС-16-220

2

По останалите 5 броя заявления към 01.01.2017 г. предстои изпращането на уведомление до
заявителите.
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РС-16-244
РС-16-253
РС-16-259
РС-16-261
РС-16-273
РС-16-280
РС-16-289
РС-16-291
РС-16-292
РС-16-296
РС-16-297
РС-16-303
РС-16-304
РС-16-306
РС-16-309
РС-16-310
РС-16-325
РС-16-328
РС-16-339
РС-16-340
РС-16-347
РС-16-349
РС-16-353
РС-16-355
РС-16-364
РС-16-365
РС-16-368
РС-16-369
РС-16-370
РС-16-373
РС-16-382
РС-16-385
РС-16-393 (в
една част не
попада в
обхвата на Глава
трета „а“ ЗСВ)
РС-16-398
РС-16-419
РС-16-422
РС-16-429 (в
една част не е
спазен срока за
подаване на
заявление)
РС-16-453

РС-16-244
РС-16-253
РС-16-259
РС-16-261
РС-16-273
РС-16-280
РС-16-289
РС-16-291
РС-16-292
РС-16-296
РС-16-297
РС-16-303
РС-16-304
РС-16-306
РС-16-309
РС-16-310
РС-16-325
РС-16-328
РС-16-347
РС-16-349
РС-16-355
РС-16-364
РС-16-365
РС-16-369
РС-16-373
РС-16-382
РС-16-385
РС-16-393
РС-16-398
РС-16-419
РС-16-422
РС-16-429
РС-16-453

3

Основателни
РС-15-306*3
РС-16-230
РС-16-231
РС-16-232
РС-16-250
РС-16-251
РС-16-254
РС-16-258
РС-16-260
РС-16-264
РС-16-268
РС-16-269
РС-16-272
РС-16-274
РС-16-275
РС-16-278
РС-16-281
РС-16-283
РС-16-284
РС-16-285
РС-16-286
РС-16-290
РС-16-293
РС-16-294
РС-16-295
РС-16-298
РС-16-299
РС-16-301
РС-16-302
РС-16-312
РС-16-313
РС-16-315
РС-16-316
РС-16-318
РС-16-319
РС-16-320
РС-16-322
РС-16-323
РС-16-324
РС-16-326
РС-16-330
РС-16-332
РС-16-333
РС-16-334

64 бр.

55 бр.4
РС-15-306*
РС-16-230
РС-16-231
РС-16-232
РС-16-250
РС-16-251
РС-16-254
РС-16-258
РС-16-260
РС-16-264
РС-16-268
РС-16-269
РС-16-274
РС-16-275
РС-16-278
РС-16-281
РС-16-283
РС-16-284
РС-16-285
РС-16-286
РС-16-290
РС-16-293
РС-16-294
РС-16-295
РС-16-298
РС-16-299
РС-16-301
РС-16-302
РС-16-312
РС-16-313
РС-16-315
РС-16-318
РС-16-319
РС-16-320
РС-16-322
РС-16-323
РС-16-324
РС-16-326
РС-16-330
РС-16-332
РС-16-333
РС-16-336
РС-16-341
РС-16-345

3

27 бр.
РС-15-306*
РС-16-231
РС-16-232
РС-16-250
РС-16-251
РС-16-258
РС-16-260
РС-16-268
РС-16-269
РС-16-274
РС-16-283
РС-16-284
РС-16-285
РС-16-290
РС-16-293
РС-16-294
РС-16-295
РС-16-298
РС-16-299
РС-16-318
РС-16-322
РС-16-333
РС-16-336
РС-16-351
РС-16-375
РС-16-391
РС-16-395

* Заявления, подадени на основание § 34 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ и § 8, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на
ЗОДОВ.
4
По останалите 9 броя заявления към 01.01.2017 г. предстои изпращането на предложение за
сключване на споразумение до заявителите.
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РС-16-336
РС-16-338
РС-16-341
РС-16-345
РС-16-351
РС-16-367
РС-16-372
РС-16-375
РС-16-387
РС-16-391
РС-16-395
РС-16-397
РС-16-411
РС-16-432
РС-16-433
РС-16-435
РС-16-436
РС-16-437
РС-16-442
РС-16-443

РС-16-351
РС-16-375
РС-16-387
РС-16-391
РС-16-395
РС-16-411
РС-16-432
РС-16-433
РС-16-435
РС-16-436
РС-16-437

Предстои да бъдат разгледани по същество 14 броя от получените през
четвъртото тримесечие на 2016 г. заявления.
Приети са предложенията за сключване на споразумение по две заявления
с № на ИВСС РС-16-320 и № РС-16-326.
Очакват се отговорите на заявителите по 6 предложения за сключване на
споразумение (по заявления с № на ИВСС РС-16-286, РС-16-302, РС-16-319, РС-16324, РС-16-330, РС-16-332). 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 или са отхвърлени изрично
предложенията за сключване на споразумение по 8 бр. заявления (с № на ИВСС
РС-16-103, РС-16-105, РС-16-116, РС-16-136, РС-16-160, РС-16-176, РС-16-200, РС16-230) 5

5

Посочените заявления са постъпили в Министерство на правосъдието в периода между
20.05.2016 г. и 12.10.2016 г.

5

II. Разгледани заявления, получени в Министерство на правосъдието
преди 01 октомври 2016 г.

Неоснователни
РС-16-183
РС-16-193
РС-16-194
РС-16-195
РС-16-229
РС-16-337
Основателни
РС-16-218
РС-16-227
РС-16-233
РС-16-236
РС-16-238
РС-16-239
РС-16-245
РС-16-256
РС-16-257
РС-16-305
РС-16-327

Разгледани по същество 17 броя
Получени Изпратени предложения
в МП
(по основателните заявления)
или уведомления
(по неоснователните заявления)
6 бр.
6 бр.
РС-16-183
РС-16-193
РС-16-194
РС-16-195
РС-16-229
РС-16-337
11 бр.
11 бр.
РС-16-218
РС-16-227
РС-16-233
РС-16-236
РС-16-238
РС-16-239
РС-16-245
РС-16-256
РС-16-257
РС-16-305
РС-16-327

Сключени
споразумения

_

12 бр.6 по 9 заявления
РС-16-227
РС-16-233
РС-16-236
РС-16-238
РС-16-245
РС-16-256
РС-16-257
РС-16-305
РС-16-327

Прието е предложението за сключване на споразумение по заявление с № на
ИВСС РС-16-218/06.06.2016 г.
Очаква се отговор на предложението за сключване на споразумение по
заявление с № на ИВСС РС-16-239/21.06.2016 г.

6

Заявление № РС-16-245/24.06.2016 г. е подадено от четирима заявители и споразуменията са
оформени отделно за всеки от тях.
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III. Сключени споразумения и изплатени обезщетения в периода
01 октомври 2016 г. – 31 декември 2016 г.
В разглеждания период е приключила процедурата по шестдесет и пет
заявления със сключване на седемдесет и две споразумения7 (по заявления с № на
ИВСС (РС-15-291*, РС-15-306*, РС-16-85, РС-16-87, РС-16-88, РС-16-93, РС-16100, РС-16-127, РС-16-130, РС-16-132, РС-16-157, РС-16-174, РС-16-175, РС-16-177,
РС-16-179, РС-16-201, РС-16-202, РС-16-203, РС-16-204, РС-16-205, РС-16-206, РС16-208, РС-16-221, РС-16-227, РС-16-228, РС-16-231, РС-16-232, РС-16-233, РС-16236, РС-16-238, РС-16-242, РС-16-245, РС-16-246, РС-16-247, РС-16-250, РС-16-251,
РС-16-256, РС-16-257, РС-16-258, РС-16-260, РС-16-262, РС-16-263, РС-16-268, РС16-269, РС-16-274, РС-16-279, РС-16-283, РС-16-284, РС-16-285, РС-16-290, РС-16293, РС-16-294, РС-16-295, РС-16-298, РС-16-299, РС-16-305, РС-16-318, РС-16-322,
РС-16-327, РС-16-333, РС-16-336, РС-16-351, РС-16-375, РС-16-391, РС-16-395).
От сключените споразумения, 26 (двадесет и шест) са по заявления,
касаещи наказателни дела:
1.
Споразумение по заявление № РС-15-306/25.08.2015* г. беше
сключено на 27.12.2016 г. за сума в размер на 2600 лв. Продължителността на
производството по ЧНД № 4427/2006 г. по описа на Районен съд – Плевен е 4
години и 11 дни при движение на делото на две инстанции.
2.
Споразумение по заявление № РС-16-85/08.03.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е приблизително 4 години
и 8 месеца.
3.
Споразумение по заявление № РС-16-87/09.03.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е приблизително 4 години
и 8 месеца.
4.
Споразумение по заявление № РС-16-88/09.03.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е приблизително 4 години
и 8 месеца.
5.
Споразумение по заявление № РС-16-93/15.03.2016 г. беше
сключено на 25.10.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е приблизително 4 години
и 8 месеца.
7

По заявление № РС-15-291/17.08.2016 г., № РС-16-242/21.06.2016 г. и № РС-16-245/24.06.2016 г.
споразуменията са оформени отделно за всеки от заявителите.
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6.
Споразумение по заявление № РС-16-100/17.03.2016 г. беше
сключено на 01.11.2016 г. за сума в размер на 4300 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 11560/2011 г. по описа
на СРС е приблизително 11 години и 1 месец и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
7.
Споразумение по заявление № РС-16-127/01.04.2016 г. беше
сключено на 06.10.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Относимата
продължителност на досъдебно производство № Д-227/2014 г. по описа на
Окръжна прокуратура – Плевен е 5 години, 6 месеца и 22 дни и включва досъдебно
производство и разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
8.
Споразумение по заявление № РС-16-130/04.04.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 4400 лв. Продължителността на
досъдебно производство № 245/2006 г., пр. пр. № 2735/2006 г. по описа на Районна
прокуратура – Пловдив, съответно НЧХД № 7294/2015 г. по описа на Районен съд –
Пловдив е 9 години, 10 месеца и 18 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
9.
Споразумение по заявление № РС-16-132/04.04.2016 г. беше
сключено на 12.10.2016 г. за сума в размер на 4400 лв. Относимата
продължителност на досъдебно производство № 217/2000 г. по описа на Окръжна
следствена служба – Хасково, ЧНД № 29/2015 г. по описа на Районен съд –
Хасково и ВЧНД № 374/2015 г. по описа на Окръжен съд – Хасково е 10 години и 3
месеца.
10. Споразумение по заявление № РС-16-175/25.04.2016 г. беше
сключено на 31.10.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 50/2011 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е
9 години, 4 месеца и 29 дни и включва досъдебно производство и разглеждане на
делото на три съдебни инстанции.
11. Споразумение по заявление № РС-16-208/31.05.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 5200 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 13270/2008 г. по описа на СРС е приблизително 12
години и 3 месеца и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на
една инстанция.
12. Споразумение по заявление № РС-16-221/08.06.2016 г. беше
сключено на 13.10.2016 г. за сума в размер на 6900 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 859/2003 г. по описа на
СГС е 13 години, 7 месеца и 7 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на три съдебни инстанции.
13. Споразумение по заявление № РС-16-227/14.06.2016 г. беше
сключено на 31.10.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Продължителността на
производството по НОХД № 30/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас е 4
години и 22 дни и включва досъдебно производство и една съдебна инстанция за
одобряване на споразумение по реда на чл. 381 от НПК.
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14. Споразумение по заявление № РС-16-231/17.06.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 7500 лв. Продължителността на
производството по сл. дело № 130/2001 г. по описа на Окръжна следствена службаЛовеч, пр. пр. № 387/2001 г. по описа на Окръжна прокуратура – Ловеч е 15
години, 2 месеца и 14 дни.8
15. Споразумение по заявление № РС-16-232/17.06.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 7500 лв.
16. Споразумение по заявление № РС-16-233/17.06.2016 г. беше
сключено на 15.11.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 5387/2010 г. по описа
на СРС е 6 години, 2 месеца и 5 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
17. Споразумение по заявление № РС-16-236/20.06.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 11940/2010 г. по описа
на СРС е 5 години, 10 месеца и 6 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на две съдебни инстанции.
18. Споразумение по заявление № РС-16-246/27.06.2016 г. беше
сключено на 15.11.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е 4 години, 11 месеца и 27
дни и включва досъдебно производство и производство по обжалване на
Постановлението за прекратяване на наказателното производство.
19. Споразумение по заявление № РС-16-247/28.06.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е 5 години и 26 дни и
включва досъдебно производство и производство по обжалване на
Постановлението за прекратяване на наказателното производство.
20. Споразумение по заявление № РС-16-250/28.06.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 3700 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 11344/2013 г. по описа
на СРС е 9 години, 9 месеца и 24 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
21. Споразумение по заявление № РС-16-251/29.06.2016 г. беше
сключено на 20.12.2016 г. за сума в размер на 3300 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 970/2012 г. по описа на
СРС е 9 години, 8 месеца и 27 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на две съдебни инстанции.

8

Заявления № РС-16-231 и № РС-16-232 от 17.06.2016 г. са подадени от (заличено) по посоченото
досъдебно производство.
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22. Споразумение по заявление № РС-16-260/04.07.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 5100 лв. Продължителността на
производството по дознание № 8000/2005 г. по описа на СДВР, въз основа на което
е образувано НОХД № 302/2006 г. по описа на СГС е 11 години, 2 месеца и 24 дни
и включва досъдебно производство и разглеждане на делото на една съдебна
инстанция.
23. Споразумение по заявление № РС-16-262/05.07.2016 г. беше
сключено на 08.11.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е 5 години и 26 дни и
включва досъдебно производство и производство по обжалване на
Постановлението за прекратяване на наказателното производство.
24. Споразумение по заявление № РС-16-263/05.07.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 26-П/2010 г. по описа на
СО към СГП (пр. пр. № 4-4474/2010 г. по описа на СГП) е 5 години и 26 дни и
включва досъдебно производство и производство по обжалване на
Постановлението за прекратяване на наказателното производство.
25. Споразумение по заявление № РС-16-269/06.07.2016 г. беше
сключено на 27.12.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на досъдебно производство № 580/2001 г. по описа на
Областна дирекция на МВР – Пловдив, пр. пр. № 4892/2001 г. по описа на Районна
прокуратура – Пловдив е 5 години, 2 месеца и 6 дни.
26. Споразумение по заявление № РС-16-285/21.07.2016 г. беше
сключено на 28.12.2016 г. за сума в размер на 10 000 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по НОХД № 12617/2004 г. по описа
на СРС е 14 години, 8 месеца и 24 дни и включва досъдебно производство и
разглеждане на делото на една съдебна инстанция.
Сключени са 46 (четиресет и шест) споразумения по заявления,
касаещи граждански и административни дела:
1.
Две споразумения по заявление № РС-15-291/17.08.2015* г. бяха
сключени на 17.10.2016 г. с двама от заявителите за суми в размер на 1440 лв. и
720 лв. съответно. Продължителността на производството по гр. дело № 1517/99 г.
по описа на Районен съд – Добрич е приблизително 8 години и 2 месеца при
движение на делото на три инстанции. 9
2.
Споразумение по заявление № РС-16-157/12.04.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 40086/2013 г. по описа на СРС е 2 години и 22 дни
при разглеждане на делото на една инстанция.
9

Заявителите са трима, а обезщетението им е определено като обща сума от 3600 лв.
Споразумението, сключено с третият заявител е описано в отчета за предходното тримесечие.

10

3.
Споразумение по заявление № РС-16-174/22.04.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 2800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 41058/2009 г. по описа на СРС е 6 години, 3 месеца и
29 дни при движение на делото на три инстанции.10
4.
Споразумение по заявление № РС-16-177/25.04.2016 г. беше
сключено на 27.10.2016 г. за сума в размер на 2600 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 191/1998 г. по описа на Районен съд – Мадан е 17
години, 7 месеца и 29 дни при движение на делото на три инстанции.
5.
Споразумение по заявление № РС-16-179/28.04.2016 г. беше
сключено на 03.11.2016 г. за сума в размер на 700 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 9526/2012 г. по описа на СРС е 4 години и 13 дни
при движение на делото на три инстанции.
6.
Споразумение по заявление № РС-16-201/26.05.2016 г. беше
сключено на 17.10.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 9634/2008 г. по описа
на СРС е приблизително 7 години и 7 месеца при движение на делото на две
инстанции.11
7.
Споразумение по заявление № РС-16-202/26.05.2016 г. беше
сключено на 17.10.2016 г. за сума в размер на 900 лв.
8.
Споразумение по заявление № РС-16-203/26.05.2016 г. беше
сключено на 17.10.2016 г. за сума в размер на 900 лв.
9.
Споразумение по заявление № РС-16-204/26.05.2016 г. беше
сключено на 02.12.2016 г. за сума в размер на 3200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 3182/2004 г. по описа на СГС и образуваното след
разделянето на исковете по него гр. дело № 3129/2007 г. по описа на СГС е 10
години и 11 месеца при разглеждане на делото на три инстанции.
10. Споразумение по заявление № РС-16-205/27.05.2016 г. беше
сключено на 03.11.2016 г. за сума в размер на 4200 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 186/1993 г. по описа
на Районен съд – Мездра е 16 години и 10 месеца при движение на делото на три
инстанции.12
11. Споразумение по заявление № РС-16-206/27.05.2016 г. беше
сключено на 03.11.2016 г. за сума в размер на 4200 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 186/1993 г. по описа
на Районен съд – Мездра е 22 години и 9 месеца при движение на делото на три
инстанции.
10

Предметът на делото е установяване на трудов стаж по съдебен ред.

11

Заявления № РС-16-201, РС-16-202 и РС-16-203 от 26.05.2016 г. са подадени от (заличено) по гр.
дело № 9634/2008 г. по описа на СРС.
12

Заявления № РС-16-205 и РС-16-206 от 27.05.2016 г. са подадени от (заличено) по делото. На
двамата заявители е определено обезщетение в общ размер на 8400 лв. при равен дял за всеки от
тях.
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12. Споразумение по заявление № РС-16-228/16.06.2016 г. беше
сключено на 31.10.2016 г. за сума в размер на 2200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 25277/2011 г. по описа на СРС е приблизително 4
години и 11 месеца при движение на делото на три инстанции.13
13. Споразумение по заявление № РС-16-238/21.06.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 1700 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 52917/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 6 месеца и
24 дни при движение на делото на три инстанции.14
14. Четири споразумения по заявление № РС-16-242/21.06.2016 г. бяха
сключени на 12 и 21.12.2016 г. със всеки от заявителите за сума в размер на 1125
лв. или общо 4500 лв. Продължителността на производството по гр. дело №
11432/2004 г. по описа на СРС е 11 години, 9 месеца и 6 дни при движение на
делото на три инстанции.
15. Четири споразумения по заявление № РС-16-245/24.06.2016 г. бяха
сключени на 05.12.2016 г. със всеки от заявителите за сума в размер на 1825 лв.
или общо 7300 лв. Относимата спрямо заявителите продължителност на
производството по гр. дело № 9371/01 г. по описа на СРС е 13 години, 6 месеца и
13 дни при движение на делото на три инстанции.15
16. Споразумение по заявление № РС-16-256/04.07.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 3650 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 9371/2001 г. по описа на СРС е 14 години 2 месеца и
6 дни при движение на делото на три инстанции.16
17. Споразумение по заявление № РС-16-257/04.07.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 3650 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 9371/2001 г. по описа на СРС е 14 години 2 месеца и
6 дни при движение на делото на три инстанции.
18. Споразумение по заявление № РС-16-258/04.07.2016 г. беше
сключено на 05.12.2016 г. за сума в размер на 700 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 23699/2011 г. по описа на СРС е 4 години и 8 месеца
при движение на делото на две инстанции.
19. Споразумение по заявление № РС-16-268/06.07.2016 г. беше
сключено на 23.11.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на

13

(заличено) – искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, 2 и 3 от КТ във вр. с чл. 255, ал. 1 от КТ.

14

(заличено) – обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.1, 2 и
3 от КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.
15

Заявление № РС-16-245/24.06.2016 г. е подадено от част от (заличено) по делото, а заявления №
РС-16-256 и № РС-16-257 от 04.07.2016 – (заличено) по делото.
16

На заявителите по заявления № РС-16-256 и № РС-16-257 от 04.07.2016 г. е определено
обезщетение в общ размер на 7300 лв. при равен дял за всеки от тях.

12

производството по гр. дело № 48089/2013 г. по описа на СРС е 2 години и 7 месеца
при движение на делото на две инстанции.17
20. Споразумение по заявление № РС-16-274/11.07.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 5171/2011 г. по описа на СРС е приблизително 5
години и 3 месеца при движение на делото на две инстанции.
21. Споразумение по заявление № РС-16-279/14.07.2016 г. беше
сключено на 25.10.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 50975/2013 г. по описа на СРС е 2 години, 5 месеца и
7 дни при движение на делото на две инстанции.18
22. Споразумение по заявление № РС-16-283/20.07.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 800 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по гр. дело № 5237/1996 г. по описа
на СРС е 6 години и 4 месеца при движение на делото на три инстанции.
23. Споразумение по заявление № РС-16-284/20.07.2016 г. беше
сключено на 02.12.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 6859/2013 г. по описа на СРС е 3 години, 2 месеца и
29 дни при разглеждане на делото на една инстанция.19
24. Споразумение по заявление № РС-16-290/22.07.2016 г. беше
сключено на 20.12.2016 г. за сума в размер на 1000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 38247/2012 г. по описа на СРС е 3 години, 10 месеца
и 3 дни при движение на делото на две инстанции.20
25. Споразумение по заявление № РС-16-293/26.07.2016 г. беше
сключено на 25.11.2016 г. за сума в размер на 1000 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 18299/2014 г. по описа на СРС е 2 години, 3 месеца и
11 дни при движение на делото на две инстанции.21
26. Споразумение по заявление № РС-16-294/26.07.2016 г. беше
сключено на 22.12.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 204/2005 г. по описа на СРС е 11 години, 1 месец и
26 дни при движение на делото на две инстанции.
27. Споразумение по заявление № РС-16-295/26.07.2016 г. беше
сключено на 22.12.2016 г. за сума в размер на 2500 лв. Заявлението също касае
гр. дело № 204/2005 г. по описа на СРС.
17

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 285, ал. 1
от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
18

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 357 от КТ
във вр. с чл. 285 от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
19

Съдебното решение е постановено 1 година след изтичане на законоустановения срок.

20

Установено е забавяне от над 1 година при изготвяне на съдебното решение на СГС.

21

Производството по делото е започнало по подадена искова молба с правно основание чл. 422 от
ГПК във вр. с чл. 128, т. 2 от КТ.
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28. Споразумение по заявление № РС-16-298/28.07.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 1500 лв. Продължителността на
производството по адм. дело № 2237/2009 г. по описа на Административен съд –
Пловдив е 6 години и 3 дни при движение на делото на две инстанции.
29. Споразумение по заявление № РС-16-299/28.07.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 1500 лв. Заявлението касае също
адм. дело № 2237/2009 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
30. Споразумение по заявление № РС-16-305/29.07.2016 г. беше
сключено на 14.11.2016 г. за сума в размер на 1400 лв. Относимата спрямо
заявителя продължителност на производството по адм. дело № 8521/2014 г. по
описа на Административен съд София-град е 1 години и 9 месеца при разглеждане
на делото на една инстанция.22
31. Споразумение по заявление № РС-16-318/10.08.2016 г. беше
сключено на 20.12.2016 г. за сума в размер на 2900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 18532/2007 г. по описа на СРС е 8 години и 6 месеца
при движение на делото на три инстанции.
32. Споразумение по заявление № РС-16-322/11.08.2016 г. беше
сключено на 17.11.2016 г. за сума в размер на 2800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 60199/2010 по описа на СРС е 5 години, 7 месеца и 8
дни при движение на делото на две инстанции.23
33. Споразумение по заявление № РС-16-327/16.08.2016 г. беше
сключено на 11.11.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 47255/2014 г. по описа на СРС е 1 година, 8 месеца и
18 дни при движение на делото на две инстанции.24
34. Споразумение по заявление № РС-16-333/18.08.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 900 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 47248/2014 г. по описа на СРС е 1 година и 10 месеца
при движение на делото на две инстанции.25
35. Споразумение по заявление № РС-16-336/29.08.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 1200 лв. Продължителността на

22

Съдебното производство е инициирано по жалба срещу заповед, с която (заличено) е наложено
дисциплинарно наказание. Констатирано е забавяне от 1 години, 4 месеца и 17 дни при
постановяване на съдебното решение.
23

(заличено) – обективно, кумулативно осъдителни искове с правно основание чл. 128, т. 2 от КТ, чл.
245, ал. 2 от КТ, чл. 224, ал. 1 от КТ, чл. 262 от КТ във вр. с чл. 86 от ЗЗД.
24

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 285, ал. 1
от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
25

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 285, ал. 1
от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
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производството по гр. дело № 49665/2013 г. по описа на СРС е 2 години, 7 месеца и
6 дни при движение на делото на две инстанции.26
36. Споразумение по заявление № РС-16-351/10.09.2016 г. беше
сключено на 24.11.2016 г. за сума в размер на 1500 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 2882/2012 г. по описа на СРС е приблизително 4
години и 3 месеца при движение на делото на две инстанции.
37. Споразумение по заявление № РС-16-375/28.09.2016 г. беше
сключено на 20.12.2016 г. за сума в размер на 8800 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.
38. Споразумение по заявление № РС-16-391/07.10.2016 г. беше
сключено на 29.12.2016 г. за сума в размер на 1800 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 3312/2013 г. по описа на СРС е 3 години, 3 месеца и
15 дни при движение на делото на две инстанции.27
39. Споразумение по заявление № РС-16-395/10.10.2016 г. беше
сключено на 12.12.2016 г. за сума в размер на 1100 лв. Продължителността на
производството по гр. дело № 4015/2013 г. по описа на СРС е приблизително 3
години и 10 месеца при разглеждане на делото на една инстанция.28

В обобщение, изплатените през отчетния период суми за обезщетения са в
размер на общо 117 660 лева по 48 споразумения, сключени по 47 заявления.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

26

Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 285, ал. 1
от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
27

(заличено) обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 52 от ЗЗД и чл. 200
от КТ. Констатирано е забавяне от над 1 година при постановяване на съдебното решение на
първоинстанционния съд.
28

Констатирано е забавяне от 1 година, 2 месеца и 24 дни при постановяване на съдебното
решение.
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