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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т



ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 7

îò äèñòàíöèîííîòî çàñåäàíèå ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà” êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò,
ïðîâåäåíî íà 27 ìàé 2020 ã.



Äíåñ, 27 ìàé 2020 ã. îò 12,30 ÷àñà, ñå ïðîâåäå äèñòàíöèîííî çàñåäàíèå ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà”  êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò, â ñúñòàâ:


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
ÇÀÌ.-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
                                   ×ËÅÍÎÂÅ:
ÄÀÍÈÅËÀ ÌÀÐ×ÅÂÀ
ÀÒÀÍÀÑÊÀ ÄÈØÅÂÀ
ÁÎÐßÍÀ ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ  
ÄÐÀÃÎÌÈÐ  ÊÎßÄÆÈÊÎÂ 
ÊÐÀÑÈÌÈÐ  ØÅÊÅÐÄÆÈÅÂ  


Îò àäìèíèñòðàöèÿòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò ïðèñúñòâàò åêñïåðòíèòå ñúòðóäíèöè êúì êîìèñèÿòà: Êðàñèìèðà Âàñèëåâà – íà÷àëíèê îòäåë „ÏÎÍÄ“ â äèðåêöèÿ  „Ïðàâíà“ è Ãàëèíà Õàäæèåâà – ñòàðøè åêñïåðò â îòäåë „ÑÀÎÄ“ â äèðåêöèÿ „ÈÒÑÑ“.

Çàñåäàíèåòî ïðîòå÷å ïðè ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä :

1. Ïðåäëîæåíèå îò ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà è ã-í Äðàãîìèð Êîÿäæèêîâ îòíîñíî ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíè ðàéîíè.

2. Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã.

3. Ïîñòúïèëè ñòàíîâèùà îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè, èçèñêàíè ñ ðåøåíèå ïî ò.10 îò ïðîòîêîë ¹ 4/11.03.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ.
4. Ïðåäëîæåíèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä è àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà àïåëàòèâíèòå ñúäèëèùà çà ñôîðìèðàíå íà ðàáîòíà ãðóïà çà èçðàáîòâàíå íà Ïðàâèëà ïî ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë.233, àë.6, èçð.ïúðâî îò ÇÑÂ ñúãëàñíî ðåøåíèå ïî ò.1 îò ïðîòîêîë ¹ 3/19.02.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ.

5. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ ÁÔ íà ÂÑÑ, ò. 17 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.
6. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ ÁÔ íà ÂÑÑ, ò. 18 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 3 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.
7. Ïðåäëîæåíèå îò ã-æà Àòàíàñêà Äèøåâà îòíîñíî àêòóàëèçèðàíå íà ñïèñúöèòå на членовете на работните групи по наказателни дела и по граждански, търговски и фирмени дела, сформирани с решение на КСКНСС по т. 5.3, протокол  № 22/29.06.2016 г.

8. Ïðåäëîæåíèå îò ðàáîòíàòà ãðóïà ïî àäìèíèñòðàòèâíèòå äåëà âúâ âðúçêà ñ èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Âàðíà îòíîñíî îïðåäåëÿíå íà ñòàòèñòè÷åñêè êîä â Íîìåíêëàòóðàòà êúì ïðàâèëàòà çà îöåíêà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà ÷ë. 285 îò ÇÈÍÇÑ  âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 4 îò ïðîòîêîë ¹ 3/19.02.2020 ã.

9. Ïðåäëîæåíèå îò ðàáîòíàòà ãðóïà ïî àäìèíèñòðàòèâíèòå äåëà âúâ âðúçêà ñ èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Áóðãàñ îòíîñíî äîïúëâàíå íà Íîìåíêëàòóðàòà ñúñ ñòàòèñòè÷åñêè øèôðè ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà è Ïðèëîæåíèå 1 êúì ÏÎÍÑ âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 5 îò ïðîòîêîë ¹ 3/19.02.2020 ã.

10. Ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/18.05.2020 ã. íà  ã-æà Ãåðãàíà Ìóòàôîâà, ÷ëåí íà ÂÑÑ è ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò.

        11. Èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Áëàãîåâãðàä çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíè ñúäèè îò ÐÑ – Áëàãîåâãðàä â ÎÑ – Áëàãîåâãðàä íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-4840/21.05.2020 ã.)

	
Ïî äíåâíèÿ ðåä: 

1.ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèå îò ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà è ã-í Äðàãîìèð Êîÿäæèêîâ îòíîñíî ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíè ðàéîíè.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
1.1. Èçðàçÿâà ïðèíöèïíî ñúãëàñèå ñ ïðåäëîæåíèåòî, âíåñåíî îò ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà è ã-í Äðàãîìèð Êîÿäæèêîâ çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.

1.2. Âúçëàãà íà ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà - ïðåäñåäàòåë íà ÊÑÊÍÑÑ è ã-í Äðàãîìèð Êîÿäæèêîâ - ÷ëåí íà ÊÑÊÍÑÑ äà èçãîòâÿò öÿëîñòåí äîêëàä îòíîñíî åôåêòà îò ïðîìÿíàòà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè, êîéòî äà áúäå âíåñåí â êîìèñèÿòà çà îáñúæäàíå.  


2. ÎÒÍÎÑÍÎ: Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
 2.1. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà Àíàëèçà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã. çà ñëåäâàùîòî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.

Ìîòèâè: Â õîäà íà îáñúæäàíåòî íà èçãîòâåíèÿ Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã. áÿõà íàïðàâåíè áåëåæêè è ïðåäëîæåíèÿ. Òîâà íàëàãà Àíàëèçúò äà áúäå êîðèãèðàí è äîïúëíåí â ñúîòâåòñòâèå ñ òÿõ è âíåñåí çà ïîâòîðíî ðàçãëåæäàíå.


3. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïîñòúïèëè ñòàíîâèùà îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè, èçèñêàíè ñ ðåøåíèå ïî ò.10 îò ïðîòîêîë ¹ 4/11.03.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
3.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå èçðàçåíèòå ñòàíîâèùà îò ñúäèëèùàòà îòíîñíî íåîáõîäèìîñòòà îò êîðåêöèÿ íà èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå.

3.2. Âúçëàãà íà åêñïåðòíèòå ñúòðóäíèöè íà êîìèñèÿòà äà îáîáùÿò è ïðåäîñòàâÿò çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå ïîñòúïèëèòå ñòàíîâèùà, êàòî ïîäãîòâÿò ïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Ìåòîäèêàòà çà êîíòðîë è ïðîâåðêà íà ñòàòèñòè÷åñêèòå äàííè îò÷èòàùà äåéíîñòòà íà ñúäåáíèòå îðãàíè è ñúäèèòå â ÐÁ, â ÷àñòòà êàñàåùà èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå è Óêàçàíèÿòà êúì îò÷åòíèòå ôîðìè.


4. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä è àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà àïåëàòèâíèòå ñúäèëèùà çà ñôîðìèðàíå íà ðàáîòíà ãðóïà çà èçðàáîòâàíå íà Ïðàâèëà ïî ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë.233, àë.6, èçð.ïúðâî îò ÇÑÂ ñúãëàñíî ðåøåíèå ïî ò. 1 îò ïðîòîêîë ¹ 3/19.02.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
4.1. Ñôîðìèðà ðàáîòíà ãðóïà êúì ÊÑÊÍÑÑ çà èçðàáîòâàíå íà Ïðàâèëà ïî ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë. 233, àë. 6, èçð. ïúðâî îò ÇÑÂ. 

4.2. Â ñúñòàâà íà ðàáîòíàòà ãðóïà äà áúäàò âêëþ÷åíè ÷ëåíîâåòå íà ÊÑÊÍÑÑ, êàêòî è :
1. Äàíèåëà Äîí÷åâà - ïðåäñåäàòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ;
2. Äåíèöà Âúëêîâà - ïðåäñåäàòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Áóðãàñ;
3. Âàíóõè Àðàêåëÿí - ïðåäñåäàòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Âàðíà;
4. ßíêî ßíåâ - ïðåäñåäàòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Âåëèêî Òúðíîâî;
5. Íåñòîð Ñïàñîâ - ñúäèÿ â Àïåëàòèâåí ñúä – Ïëîâäèâ;
6. Ðîñèöà Òåìåëêîâà - ïðåäñåäàòåë íà Îêðúæåí ñúä – Áóðãàñ;
7. Ìàðèí Ìàðèíîâ - ïðåäñåäàòåë íà Îêðúæåí ñúä – Âàðíà;
8. Åëåîíîðà Ñåðàôèìîâà - ïðåäñåäàòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ïàçàðäæèê;
9. Àëåêñàíäúð Ãðèãîðîâ - ïðåäñåäàòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ïëåâåí;
10. Ìèëåíà Áîãäàíîâà – ñúäèÿ â Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä, Ãðàæäàíñêî îòäåëåíèå;
11. Ðàäîñòèí Ðàäêîâ - ïðåäñåäàòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ-ãðàä;
12. Ìàðèÿ Ïîïîâà - ïðåäñåäàòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ-îáëàñò;
13. ßâîð Êîëåâ - ïðåäñåäàòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ïëîâäèâ;
14. Ìàðèàíà Øîòåâà - ïðåäñåäàòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä –Ïàçàðäæèê;
15. Ìàðèÿ Òîäîðîâà - ïðåäñåäàòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Áëàãîåâãðàä;
16. Àëåêñàíäúð Àíãåëîâ – ïðåäñåäàòåë íà Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä;
17. Âåñåëêà Çëàòåâà-Êîæóõàðîâà - ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Ïàçàðäæèê;
18. Åâãåíè Óçóíîâ - ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Íåñåáúð;
19. Åðíà ßêîâà-Ïàâëîâà – è.ô. ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà;
20. Ìàðèÿ Øîëåêîâà - ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Ëîâå÷;

4.3. Âúçëàãà íà ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà - ïðåäñåäàòåë íà ÊÑÊÍÑÑ äà îðãàíèçèðà ïðîâåæäàíåòî íà çàñåäàíèÿòà íà ðàáîòíàòà ãðóïà.

	4.4. Ðåøåíèåòî äà ñå èçïðàòè íà ó÷àñòíèöèòå â ðàáîòíàòà ãðóïà çà ñâåäåíèå.


5. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ, ò. 17 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.

		Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
5.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ, ò. 17 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.

5.2. Äà ñå óâåäîìè àäìèíèñòðàòèâíèÿò ðúêîâîäèòåë íà Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä çà ëèïñàòà íà ôèíàíñîâà îáåçïå÷åíîñò çà èçïëàùàíå íà äîïúëíèòåëíî âúçíàãðàæäåíèå ïî ÷ë. 233, àë. 6 îò ÇÑÂ.

5.3. Èñêàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä äà ñå âíåñå çà íîâî ðàçãëåæäàíå ïðåç ìåñåö ñåïòåìâðè, ñ îãëåä íàëè÷íèòå ôèíàíñîâè ñðåäñòâà  ïî áþäæåòà íà ñúäåáíàòà âëàñò. 


6. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ, ò. 18 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 3 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
6.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 17/13.05.2020 ã. íà êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ, ò. 18 âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò. 3 îò ïðîòîêîë ¹ 1/22.01.2020 ã.

6.2. Äà ñå óâåäîìè àäìèíèñòðàòèâíèÿò ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà çà ëèïñàòà íà ôèíàíñîâà îáåçïå÷åíîñò çà èçïëàùàíå íà äîïúëíèòåëíî âúçíàãðàæäåíèå ïî ÷ë. 233, àë. 6 îò ÇÑÂ.

6.3. Èñêàíåòî íà ñúäèèòå îò Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà, ÃÎ äà ñå âíåñå çà íîâî ðàçãëåæäàíå ïðåç ìåñåö ñåïòåìâðè, ñ îãëåä íàëè÷íèòå ôèíàíñîâè ñðåäñòâà  ïî áþäæåòà íà ñúäåáíàòà âëàñò. 


7. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèå îò ã-æà Àòàíàñêà Äèøåâà îòíîñíî àêòóàëèçèðàíå íà ñïèñúöèòå на членовете на работните групи по наказателни дела и по граждански, търговски и фирмени дела, сформирани с решение на КСКНСС по т. 5.3, протокол  № 22/29.06.2016 г.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
7.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ïðåäëîæåíèå îò Àòàíàñêà Äèøåâà âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî  ïðîòîêîë ¹ 3/19.02.2020 ã.

7.2. Сформира работна група за наказателни дела към КСКНСС относно допълване кодовете и определяне на коефициенти за тежест за целите на отчитане в модула за натовареност в ЕИСС:
	Калин Калпакчиев - съдия в Апелативен съд – София;

Даниела Борисова-Райчинова - съдия в Софийски градски съд;
Иваничка Славкова - заместник-председател на Окръжен съд – Варна;
Мариета Райкова - председател на Специализирания наказателен съд;
Магдалена Станчевска - заместник-председател на Окръжен съд – Ловеч;
	Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново;
	Гергана Цонева - заместник-председател на Софийски районен съд.

7.3. Сформира работна група за граждански, търговски и фирмени дела към КСКНСС относно допълване кодовете и определяне на коефициенти за тежест за целите на отчитане в модула за натовареност в ЕИСС:
	Станислав Георгиев - съдия в Апелативен съд – Пловдив; 

Теодорина Димитрова - председател на Окръжен съд – Велико Търново;
	Радостина Данаилова - съдия в Софийски градски съд;
Мария Терзийска - заместник-председател на Окръжен съд – Варна;
Александър Ангелов - председател на Софийски районен съд;
Георги Чехларов - заместник-председател на Софийски районен съд.
Владислава Цариградска - съдия в Районен съд  – Луковит;
	Десислава Манасиева-Жекова - заместник-председател на Районен съд – Варна.

7.4. Сформира работна група за административни дела към КСКНСС относно допълване кодовете и определяне на коефициенти за тежест за целите на отчитане в модула за натовареност в ЕИСС:
	Галина Карагьозова - съдия във Върховния административен съд;

Весела Павлова - съдия във Върховния административен съд;
Елена Янакиева - председател на Административен съд – Варна;
Любка Петрова - заместник-председател на Административен съд – София-град;
Лилия Александрова - заместник-председател на Административен съд – Бургас;
Йорданка Матева - заместник-председател на Административен съд – Велико Търново;
Явор Колев - председател на Административен съд – Пловдив;
Игнат Колчев - председател на Административен съд – Смолян;
Галина Стойчева - заместник-председател на Административен съд – Кюстендил.


8. ОТНОСНО: Предложение от работната група по административните дела във връзка с искане от административния ръководител на Административен съд – Варна относно определяне на статистически код в Номенклатурата към правилата за оценка на натовареността на съдиите по административни дела във връзка с изменението на чл. 285 от ЗИНЗС  във връзка с решение на КСКНСС по т. 4 от протокол № 3/19.02.2020 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
8.1. Възлага на г-жа Атанаска Дишева – заместник-председател на КСКНСС да предприеме необходимите действия за организация и провеждане на работна среща на членовете на работната група по административни дела, сформирана към КСКНСС, за определяне на статистически код в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и включването му в група по законово основание в Приложение № 1 „Административни дела“ към Правилата за оценка на натовареността на съдиите във връзка с изменението на чл. 285 от ЗИНЗС.

8.2. Определя двуседмичен срок, в който да бъде внесено предложение от работната група по административни дела, сформирана към КСКНСС, за допълване на кодовете и определяне на коефициент на тежест на делата.

8.3. Отлага разглеждането на точката за следващо заседание на КСКНСС. 


9. ОТНОСНО: Предложение от работната група по административните дела във връзка с искане от административния ръководител на Административен съд – Бургас относно допълване на Номенклатурата със статистически шифри по административни дела и Приложение 1 към ПОНС във връзка с решение на КСКНСС по т. 5 от протокол № 3/19.02.2020 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
9.1. Възлага на г-жа Атанаска Дишева – заместник-председател КСКНСС да предприеме необходимите действия за организация и провеждане на работна среща на членовете на работната група по административни дела, сформирана към КСКНСС, за допълване на Номенклатурата със статистически шифри по административни дела и Приложение 1 към ПОНС.

9.2. Определя двуседмичен срок, в който да бъде внесено предложение от работната група по административни дела, сформирана към КСКНСС за допълване на кодовете и определяна на коефициент на тежест на делата.

9.3. Отлага разглеждането на точката за следващо заседание на КСКНСС.


10. ОТНОСНО: Писмо изх.№ ВСС-495/18.05.2020 г. на  г-жа Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
10.1. Приема за сведение писмо изх.№ ВСС-495/18.05.2020 г. на  Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект.

10.2. Възлага на г-жа Атанаска Дишева - зам.председател на КСКНСС да предприеме необходимите действия за организация и провеждане на работна среща на членовете на работната група по наказателни дела, сформирана към КСКНСС, като определя двуседмичен срок, в който да бъде внесено предложение за разяснение по въпросите, поставени в писмо изх.№ ВСС-495/18.05.2020 г. на Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект.

10.3. Отлага разглеждането на точката за следващо заседание на КСКНСС.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Благоевград за прекратяване на командировани съдии от Районен съд – Благоевград в Окръжен съд – Благоевград на основание чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ.
(Писмо вх.№ ВСС-4840/21.05.2020 г.)

След проведеното обсъждане и гласуване на т. 11 от дневния ред с 3 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ (г-жа Атанаска Дишева и г-н Красимир Шекерджиев) 

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
11.1. Приема за сведение писмо вх. № ВСС-4840/21.05.2020 г. на  административния ръководител на Районен съд – Благоевград.

11.2. Изразява отрицателно становище по направеното искане от административния ръководител на Районен съд – Благоевград за прекратяване командироването на съдии от Районен съд – Благоевград в Окръжен съд – Благоевград.

Мотиви: С писмо с вх.№ ВСС-4840/21.05.2020 г. на административният ръководител на Районен съд – Благоевград  е отправено искане за  прекратяване командироването в ГО на Окръжен съд – Благоевград на съдиите Гюлфие Яхова (командирована със Заповед № К-316/20.05.2020 г.), Габриела Тричкова (командирована със Заповед № К-317/20.05.2020 г.) и Атанас Иванов (командирован със Заповед № К-206/16.03.2016 г.) на основание чл.30, ал.5, т.18 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Съгласно цитираната законова разпоредба Съдийската колегия на ВСС прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в този закон, или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован.
Видно от изложените в писмото на административния ръководител на Районен съд – Благоевград аргументи, отправеното искане се обосновава с предпоставките, визирани в предложение второ на  чл.30, ал.5, т.18 от ЗСВ. 
И тримата съдии от Районен съд – Благоевград са командировани със заповеди, издадени при упражняване на правомощието на председателя на Апелативен съд - София, регламентирано в  чл. 87, ал. 1 от ЗСВ.
Командироването на съдия по реда на  чл. 87, ал. 1 от ЗСВ се осъществява  при спазване на условията по чл. 227 от ЗСВ и това е един от инструментите за преодоляване на кадровия дефицит, както и с оглед балансиране на неравномерната натовареност на съдилищата. 
В настоящия случай командироването на двамата магистрати от Районен съд - Благоевград, считано от 26.05.2020 г., се базира на искане, отправено от административния ръководител на Окръжен съд – Благоевград обосновано с висока натовареност на съдиите там и същевременното командироване на друг съдия в Апелативен съд – София. Третият магистрат е командирован по направено искане от и.ф. административния ръководител на Окръжен съд – Благоевград поради наличие на незаети щатни съдийски и младши съдийски бройки, командировани съдии и необходимост от попълване на състави в съда.
С оглед вземане на информирано решение бе извършен анализ на натовареността на Районен съд – Благоевград, от който се констатира следното:
Видно от статистическите данни за дейността на Районен съд - Благоевград през 2019 г. постъпилите дела са 5 845 бр., а общият брой дела за разглеждане е 6 687 бр. От тях 4 091 бр. (61%) са граждански дела и 2 596 бр. (39%) са наказателни дела. 
Спрямо предходната година броят на постъпилите дела е почти еднакъв (за 2018 г. са постъпили 5 828 бр. дела), а спрямо 2017 г. делата са намалели с 4% (6 119 бр.).  
Свършените дела през 2019 г.  са 5 679 бр. или 85% от всички дела за разглеждане. Независимо от намаляването на постъпленията, броят на решените дела спрямо общия брой дела за разглеждане намалява спрямо предходните години (през 2018 г. са решени 87% от делата за разглеждане а през 2017 г. – 89%).
През 2019 г. повече от половината от постъпилите граждански дела в Районен съд – Благоевград  са заповедни производства - 54% (1 912 бр.), които по своята същност представляват дела с ниска фактическа и правна сложност. На следващо място са исковите производства - 33% (1 170 бр.) и частните граждански дела - 13% (455 бр.) от постъпилите дела в органа.
Натовареността по щат на един съдия месечно от Районен съд – Благоевград е 34,79 бр. постъпили дела, при средна за всички районни съдилища (като е изключен СРС) е 36,31 бр.,  а по дела за разглеждане натовареността е 39,8/0 бр. при средна – 40,95 бр. 
За същия период действителната  натовареност на един съдия месечно е 37,47 бр. постъпили дела (при средна 41,18 бр.) и 42,87 бр. дела за разглеждане (при средна 47,68 бр.). 
От статистическите данни за 2019 г. е видно, че натовареността по щат на един граждански съдия месечно в Районен съд – Благоевград по постъпили дела е 36,84 бр. а по брой дела за разглеждане - 42,61 бр., при средна за районните съдилища в областните центрове (като е изключен СРС) съответно 46,90 бр. и 53,32 бр. 
От така посочените статистически данни се установява, че натовареността на съдиите от Районен съд – Благоевград е под средната по всички показатели.
От друга страна за 2019 г. Окръжен съд – Благоевград е с натовареност над средната за окръжните съдилища, а именно: 
- по брой постъпили дела натовареността е 8,40 бр. при средна за нивото 7,73 бр. (като са изключени СГС и СНС), 
- по брой дела за разглеждане натовареността е 10,16 бр. при средна – 9,06 бр. 
-  по щат на един граждански съдия натовареността месечно по постъпили дела е 9,39 бр. а по брой дела за разглеждане – 11,99 бр., при средна за окръжните съдилища (като е изключен СГС) съответно 7,83 бр. и 9,55 бр.
Във основа на гореизложеното Комисията счита, че не е налице основание за прекратяване командироването на съдиите от Районен съд – Благоевград в Окръжен съд – Благоевград и внася в заседание на Съдийската колегия на ВСС искането на административния ръководител на Районен съд – Благоевград за обсъждане.

11.3. Внася за обсъждане на заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 02.06.2020 г. следния проект на решение.

ПРОЕКТ



СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


1. Оставя без уважение направеното искане от административния ръководител на Районен съд – Благоевград за прекратяване командироването на съдии от Районен съд – Благоевград в Окръжен съд – Благоевград.

2. Изпраща решението по т. 1 на административния ръководител на Районен съд – Благоевград, за сведение.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КОМИСИЯ „СЪДЕБНА КАРТА,
НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 
СТАТИСТИКА“:   / п /      
	
                ДАНИЕЛА МАРЧЕВА










