
Изменения в ПОНС, приети от СК на ВСС по Протокол№ 14/04.04.2017 г., т. 21: 

 

 

……………… 

Чл. 10. (1) Времевите стойности за допълнителните дейности, които извършват 

съдиите, свързани с правораздавателната дейност, но извън разглеждането и 

приключването на делата, са определени в резултат на емпирично проучване и са 

посочени за информация в Приложение № 4, представляващо неразделна част от 

Правилата. Изброените в това приложение времеви стойности са приспаднати 

автоматично при определяне на годишното разполагаемо време на всеки съдия по 

смисъла на чл. 12, ал. 1-2 от Правилата. 

……………….. 

 

Справка за индивидуалната натовареност на съдията 

Чл. 17. (1) В началото срок до 31 януари на всяка календарна година, в срок до 

31 януари, председателят на съда или определено от него лице от администрацията на 

съда ВСС изготвя генерира електронна справка за индивидуалната натовареност на 

съдията за предходната година, като която отчита разгледаните и приключени дела и 

техния коефициент за тежест, както отчита и другите дейности на съдията, описани в 

приложения № 5 - 7 от Правилата.  

(2) Справката за индивидуалната натовареност на съдията по ал. 1 се прилага 

към кадровото му досие на всеки съдия. Обобщена справка за индивидуалната 

натовареност на съдиите в съответния съд се прилага като неразделна част от годишния 

доклад, изготвян от административния ръководител. 

……………………… 

 

Основания, които водят до увеличаване на предварително определения 

коефициент за сложност тежест на делата 

Чл. 32. Второинстанционни граждански и търговски дела в ОС и АС: 

………………………. 

 

§ 8. Първата годишна справка за натовареност по чл. 17, ал. 1 от Правилата се 

изготвя в срок до 31.05.2017 г. Годишната справка за натовареността на съдиите става 

част от годишния доклад на съдилищата от 2017 г. 

Първите годишни справки по чл. 17 обхващат дейността на съдиите и 

съдилищата за календарната 2017 година. 

……………………… 

 

§ 11. (1) След изтичане на едногодишен период на приложение на Правилата 

Съдийската колегия в срок до 31.05.2017 г. приема анализ на данните, събрани чрез 

СИНС, като постановява решение, с което се произнася за достоверност на системата за 

оценка на натовареността на съдиите. 

(2) Компетентните органи по чл. 16, ал. 2 - 5 от Правилата предприемат 

необходимите действия след приемане на решението по ал. 1 въз основа на данните от 

първите годишни справки за календарната 2017 година. 


