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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
 

от Работна среща на тема “Механизъм за оценка на работната 
натовареност в съдебната система на индивидуално и 
институционално ниво, с акцент върху разработени качествени 
показатели и критерии”, проведена в гр. София, Национален 
институт на правосъдието (зала 201) на 16-18 декември 2013 г. в 
изпълнение на дейност 2 от цел 4 на Проект ”Подкрепа за Висшия 
съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и 
подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ 2009-
2014 

 

1. Форумът изразява принципна подкрепа за провеждането 
на емпирично изследване на натовареността на съдиите и на 
методологията, по която е предвидено то да бъде извършено 
(Методология за провеждане на емпирично изследване за 
определяне на тежестта на отделните видове дела, приета с 
решение на ВСС от юни 2013г.).  

2. Форумът приема, че е налице необходимост от 
провеждането на разяснителна кампания във връзка с 
изследването, в няколко аспекта:  

- срещи по пилотните съдилища, с цел разясняване на 
магистратите на евентуални неясни моменти и полезността на 
изследването, за да може то да се провежда в консенсусна 
атмосфера и атмосфера на разбиране;  

- информационна кампания с цел разясняване, че 
изследването няма да се използва за никакви други цели извън 
самото изследване и да се отговори на други общи въпроси, които 
са възникнали;  
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- разпространяване на презентациите от работната среща 
на тема: „Механизъм за оценка на работната натовареност в 
съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с 
акцент върху разработени качествени показатели и критерии”, 
посредством публикуването им на сайта на ВСС в раздел „Норвежки 
финансов механизъм” и разпращането им до участниците в 
работната среща. 

3. След приключване на пилотното изследване работният 
форум предлага на Комисията по натовареност на ВСС да съобрази 
всички препоръки, направени от страна на пилотните съдилища, 
например - допълване на анкетните карти, преосмисляне на картата 
за граждански дела, като се въведе рефериране към конкретно 
дело, преосмисляне на разпределението на делата по групи и др.  

4. Форумът счита, че следва да се провежда последващ 
мониторинг на резултатите от изследването и коригиране на 
евентуални негови недостатъци, открити в процеса на 
провеждането му.  

5. Форумът препоръчва резултатите от изследването да се 
вземат предвид при последващи управленски решения във връзка 
със съдебната карта и евентуалната промяна на границите на 
съдебните райони.  

6. Форумът предлага включване на настоящите 
предложения от работната среща в стратегическите цели на ВСС.  

7. Форумът намира, че е налице необходимост от 
обсъждане на възможността за въвеждане на контролен механизъм 
за проследяване на правилното образуване на делата и преписките, 
чрез включване на норми, регламентиращи подобен механизъм в 
Правилника за администрацията в съдилищата. 

8. Форумът приема, че е необходимо актуализиране на 
статистиката за отчитане на делата в нейната цялост, включително 
чрез обновяване на системата от шифри и кодове.  


