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Приложение към т. 5.1. от 

Протокол № 22/29.06.2016 г. 

на к-я "СКНСС" на СК на ВСС 

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ 
за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите, приети с решение на ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. с решение на ВСС 

на 28.04.2016 г. 

 

 

1. Настоящият механизъм има за цел да установи правила за наблюдение и 

извършване на промени в Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите, приети с решение на ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. с решение 

на ВСС от 28.04.2016 г. (Правилата) и на приложенията към тях, както и 

наблюдение и изменения в Номенклатурата на статистическите кодове по 

видовете дела (Номенклатурата). 

 

2. За ефективно действие на настоящия механизъм и постоянна връзка със 

съдилищата, комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" 

към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (Комисията) сформира 

Работна група по наказателни дела, Работна група по административни 

дела и Работна група по граждански, търговски и фирмени дела. Дейността 

на всяка от работните група се координира от Комисията. 

 

3. В състава на всяка от работните групи се включват по двама разпределящи 

съдии от всеки апелативен район, като дейността на всяка работна група се 

координира от Комисията. Измежду членовете на работната група се 

определя по един представител за контактно лице на съответния 

апелативен район. 

 

4. Членовете на работната група могат да работят помежду си в 

дистанционен режим /чрез електронна поща, телефон, факс/, а при 

необходимост провеждат присъствени работни срещи, на които обсъждат 

възникналите въпроси и проблеми по приложение на Правилата и 

Номенклатурата и предлагат съответните решения и промени. 

 

5. Комисията работи с всяка от работните групи в дистанционен режим /чрез 

електронна поща, телефон, факс/, а при необходимост свиква съвместни 

работни срещи с всяка от работните групи.  

 

6. Разпределящите съдии от съдилищата във всеки апелативен район, при 

възникнали проблеми във връзка с прилагането на Правилата, както и във 

връзка с Номенклатурата, подават предложения до съответната работна 

група чрез контактното лице за съответния апелативен район. 

 

7. Контактното лице, до което са подадени предложения от разпределящи 

съдии от апелативния район, ги обобщава и изпраща по електронна поща 
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до членовете на съответната работна група за запознаване и даване на 

становище по тях. 

 

8. След размяната на становищата по т. 7 работната група провежда при 

необходимост допълнителни обсъждания (присъствени или 

дистанционни), след което с мнозинство формира окончателно решение по 

поставения проблем, което се изпраща на Комисията.  

 

9. Комисията, след запознаване с предложението по т. 8 приема съответно 

решение, включително предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме 

изменение в Правилата или в Номенклатурата. При необходимост в 

обсъжданията на работната група и на Комисията може да се кани за 

участие разработчикът на системата, за която се отнася постъпилото 

предложение. 

 

10. Решението на Съдийската колегия на ВСС за приемане на промени в 

Правилата или Номенклатурата се изпраща до всички съдилища, както и 

до разработчика на системата, за която се отнася изменението, за сведение 

и изпълнение. 

 

11. Изменения в настоящия механизъм се приемат от Комисията. 

 

 

Настоящият механизъм е приет от комисия "Съдебна карта, натовареност 

и съдебна статистика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

с решение по Протокол № 22 от заседание, проведено на 29.06.2016 г. 

 


