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ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА 
 

на комисия  

„Съдебна карта, натовареност и  съдебна статистика” 

към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

 

 

 

Настоящата програма очертава мерките и планираните дейности на комисия 

„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” за периода от последното 

тримесечие на 2016 г. до края на мандата на настоящия ВСС. 

 

 

I. Очертаване на мерки и конкретни действия във връзка с  натовареността на 

съдилищата: 

 

1. Изготвяне на Обобщен анализ относно приложението на Правилата за оценка на 

натовареността на съдилищата, в сила от 01.04.2016г. 

2. Формиране на изводи и препоръки въз основа на изготвения Обобщен анализ по 

т.1, с цел усъвършенстване на Правилата за оценка на натовареността на съдилищата и 

извършване на достоверна оценка на натовареността на ОСВ по отделни нива – районно, 

окръжно, апелативно. 

3. Годишно планиране, съвместно с КАК към СКВСС, на провеждането на 

процедурите по реда на чл.194 от ЗСВ, преди откриване на конкурсните процедури за 

заемане на свободните длъжности в ОСВ, с оглед осигуряване на предвидимост и 

разпределение на работното натоварване. 

4. Годишно планиране, съвместно с КАК към СКВСС, на конкурсите за младши 

съдии. 

5. Изготвяне на анализ на дейността и нейната ефективност на следователите от 

НСлС. 

 

II. Очертаване на мерки и конкретни действия във връзка с реформата на 

съдебната карта: 

 

1. Приемане на график на действията до края на мандата на настоящия състав на 

ВСС, касаещи реформата на съдебната карта. 

2. Изпълнението на графика по т.1 да се осъществява съвместно с Прокурорската 

колегия, чрез неин представител. 
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III. Очертаване на мерки и конкретни действия за оптимална организация с 

оглед управление на времето и повишаване на ефективността на съдийската работа 

– брой приключени спрямо брой постъпили и брой висящи дела: 

 

1. Изготвяне на предложение до НИП за включване в годишната обучителна 

програма на подходящи обучения за изпълнение на тази мярка, в това число модул за 

ефективно управление на времето. 

 

 

 

 

 

Програмата е приета с решение на Комисията „Съдебна карта, натовареност 

и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол №27/29.09.2016 г. 

 


