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



ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 8

îò äèñòàíöèîííîòî çàñåäàíèå ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà” êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò,
ïðîâåäåíî íà 12 þíè 2020 ã.


Äíåñ, 12 þíè 2020 ã. îò 12:00 ÷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. Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ã. íà çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ).

2. Äîêëàä îòíîñíî ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíè ðàéîíè. 

3. Ïðîåêò îò åêñïåðòíèòå ñúòðóäíèöè 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.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.3 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ã. íà çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ)

4. Îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ðåøåíèå ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 6/15.05.2020 ã. îò çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ.

5. Ïðåäëîæåíèå íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà  îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà ã-í Ñàâà Øèøåíêîâ – ñúäèÿ â ÐÑ Íîâà Çàãîðà.
( Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-11029/12.09.2019ã., îòòåãëåíà òî÷êà îò äíåâíèÿ ðåä íà ÑÊ)

6. Ïèñìî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ñîôèÿ çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíåòî íà åäèí îò ñúäèèòå ïðè îò ÐÑ – Ñëèâíèöà êîìàíäèðîâàíè â äðóãè îðãàíè íà ñúäåáíàòà âëàñò, ïîðàäè âúçíèêíàëà íåîáõîäèìîñò çà êàäðîâî îáåçïå÷àâàíå ðàáîòàòà íà ÐÑ – Ñëèâíèöà íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
( Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-4960/26.05.2020ã.)

7. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 12/01.06.2020 ã. íà Êîìèñèÿòà ïî àòåñòèðàíåòî è êîíêóðñèòå êúì ÑÊ íà ÂÑÑ, ò. Ð-29.2., îòíîñíî èñêàíå çà óâåëè÷àâàíå íà ùàòà çà ñúäåáíè ïîìîùíèöè â Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà.

8. Ïðåäëîæåíèå îò ðàáîòíàòà ãðóïà ïî àäìèíèñòðàòèâíèòå äåëà ñôîðìèðàíà êúì ÊÑÊÍÑÑ, âúâ âðúçêà ñ èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Âàðíà âõ. ¹ ÂÑÑ-1256/31.01.2020 ã. è èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Áóðãàñ âõ. ¹ ÂÑÑ-1294/03.02.2020 ã., îòíîñíî äîïúëâàíå íà Íîìåíêëàòóðàòà ñúñ ñòàòèñòè÷åñêè êîäîâå ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà è Ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÏÎÍÑ, ñúãëàñíî ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ïð. ¹ 7/27.05.2020 ã., ò. 8 è ò. 9.

9. Ïðåäëîæåíèå îò ðàáîòíàòà ãðóïà  по наказателни дела, ñôîðìèðàíà êúì ÊÑÊÍÑÑ, âúâ âðúçêà ñ ïèñìà èçõ.¹ ÂÑÑ-495/18.05.2020 ã. è èçõ.¹ ÂÑÑ-495/29.05.2020 ã. íà ã-æà Ãåðãàíà Ìóòàôîâà, ÷ëåí íà ÂÑÑ è ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò „Ñúçäàâàíå íà ìîäåë çà îïòèìèçàöèÿ íà ñúäåáíàòà êàðòà íà áúëãàðñêèòå ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè è ðàçðàáîòâàíå íà Åäèííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà“, êàêòî è ðåøåíèÿ íà ÑÊ íà ÂÑÑ ïî ïð. ¹ 16/19.05.2020 ã., ïð. ¹ 5/11.02.2020 ã. è ïð. ¹ 38/19.11.2018 ã.

10. Ïðåäëîæåíèå îò ðàáîòíàòà ãðóïà  ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà, ñôîðìèðàíà êúì ÊÑÊÍÑÑ âúâ âðúçêà ñ ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/29.05.2020 ã. íà  ã-æà Ãåðãàíà Ìóòàôîâà, ÷ëåí íà ÂÑÑ è ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò „Ñúçäàâàíå íà ìîäåë çà îïòèìèçàöèÿ íà ñúäåáíàòà êàðòà íà áúëãàðñêèòå ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè è ðàçðàáîòâàíå íà Åäèííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà íà ñúäèëèùàòà“.

11. Ïðåäëîæåíèå âúâ âðúçêà ñ îïòèìèçàöèÿ äåéíîñòòà íà âîåííèòå ñúäèëèùà.

12. Ïðåäëîæåíèå îò ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà, ã-æà Áîðÿíà Äèìèòðîâà, ã-í Êðàñèìèð Øåêåðäæèåâ è ã-í Ñåâäàëèí Ìàâðîâ - ÷ëåíîâå íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò çà ïîîùðÿâàíå íà ã-æà Ãàëèíà Çàõàðîâà - ïðåäñåäàòåë íà íàêàçàòåëíà êîëåãèÿ âúâ ÂÊÑ, ã-æà Ãàëèíà Òîíåâà - ïðåäñåäàòåë íà âòîðî íàêàçàòåëíî îòäåëåíèå âúâ ÂÊÑ è ã-æà Äàíèåëà Àòàíàñîâà - ñúäèÿ âúâ ÂÊÑ.


Ñëåä îáñúæäàíå íà ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíèÿ äíåâåí ðåä 

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò  
Ð Å Ø È:

Âêëþ÷âà â äíåâíèÿ ðåä çà äíåøíîòî çàñåäàíèå ñëåäíàòà äîïúëíèòåëíà òî÷êà:

13. Ñòàíîâèùå îò ãîñïîæà Èâàíè÷êà Ñëàâêîâà – ñúäèÿ â Îêðúæåí ñúä – Âàðíà îòíîñíî ïðèçîâàâàíå íà ïðîêóðàòóðàòà ïî åëåêòðîíåí ïúò.


Ïî äíåâíèÿ ðåä: 

1.ÎÒÍÎÑÍÎ: Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà çà 2019 ã.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ã. íà çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ).

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
1.1.	 Ïðèåìà ïðîåêò íà Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà ïðåç 2019 ã., èçãîòâåí ñúãëàñíî ÷ë. 30, àë. 5, ò. 12 îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò.

1.2.	 Ïðîåêòúò íà Àíàëèçà ïî ò. 1.1 äà áúäå êîðèãèðàí è äîïúëíåí, ñúîáðàçíî áåëåæêèòå, íàïðàâåíè îò ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà â äíåøíîòî çàñåäàíèå.

1.3. Âíàñÿ ïðîåêò íà ðåøåíèå çà ïðèåìàíå íà Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà ïðåç 2019 ã. â çàñåäàíèå íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò, íàñðî÷åíî çà 16.06.2020 ã., êàòî ïðåäëàãà íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò äà ïðèåìå ñëåäíèòå ðåøåíèÿ: 

ÏÐÎÅÊÒ

ÑÚÄÈÉÑÊÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÈÑØÈß ÑÚÄÅÁÅÍ ÑÚÂÅÒ
Ð Å Ø È:

1. ÏÐÈÅÌÀ Àíàëèç íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà ïðåç 2019 ã., èçãîòâåí íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 12 îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò.

2. Àíàëèçúò íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà ÄÀ ÑÅ ÏÓÁËÈÊÓÂÀ íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò.


  2. ÎÒÍÎÑÍÎ: Äîêëàä 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:
 2.1. Ïðèåìà äîêëàä íà ãîñïîæà Äàíèåëà Ìàð÷åâà è ãîñïîäèí Äðàãîìèð Êîÿäæèêîâ - ÷ëåíîâå íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.

2.2. Îòëàãà âçåìàíåòî íà ðåøåíèå çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà, ñ îãëåä èçãîòâÿíå íà ïðîåêò íà îòãîâîð ïî ñúîòâåòíèòå âúçðàæåíèÿ çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè, èçïðàòåíè îò ðàçëè÷íèòå èíñòèòóöèè.

 3. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðîåêò îò åêñïåðòíèòå ñúòðóäíèöè íà ÊÑÊÍÑÑ 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.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.3 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ã. íà çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ).

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
3.1. Ïðèåìà äîêëàä îòíîñíî èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå ïî ãðàæäàíñêè è òúðãîâñêè äåëà â ðàéîííèòå è îêðúæíèòå ñúäèëèùà è ïî àäìèíèñòðàòèâíèòå äåëà â àäìèíèñòðàòèâíèòå ñúäèëèùà, èçãîòâåí îò ãîñïîæà Êðàñèìèðà Âàñèëåâà - åêñïåðòåí ñúòðóäíèê êúì ÊÑÊÍÑÑ.

3.2. Ïðèåìà äà ñå ñôîðìèðà ðàáîòíà ãðóïà êúì êîìèñèÿ  „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà“ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ îòíîñíî èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå.

Ìîòèâè: Èíäåêñèòå, ÷ðåç êîèòî ñå íàíàñÿò ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ïîñòàíîâåíèÿ ïúðâîíà÷àëåí ñúäåáåí àêò ñëåä âðúùàíåòî  íà äåëàòà, ñà óòâúðäåíè ñ ðåøåíèå ïî ïðîòîêîë ¹ 13/31.03.2009 ã. íà ÊÏÊÈÒÑ êúì ÂÑÑ. Òå ñúñòàâëÿâàò íåðàçäåëíà ÷àñò îò ñòàòèñòè÷åñêèòå òàáëèöè çà ãîäèøíèÿ îò÷åò çà ðàáîòàòà íà ñúäèëèùàòà.
Èíäåêñúò ñ ðåçóëòàòà îò âúççèâíàòà (êàñàöèîííà) ïðîâåðêà ñå ïîñòàâÿ ñëåä âðúùàíå íà äåëîòî â ñúäà, êúäåòî å îáðàçóâàíî. Îòðàçÿâàíåòî íà ðåçóëòàòà îò âúççèâíàòà/êàñàöèîííàòà ïðîâåðêà èìà îòíîøåíèå êúì êà÷åñòâîòî íà ïðàâîðàçäàâàòåëíàòà äåéíîñò íà êîíêðåòíèÿ ñúäèÿ è íåãîâàòà ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ, êîèòî ïðÿêî âëèÿÿò ïðè àòåñòèðàíåòî ìó. Åòî çàùî, ïðàâèëíàòà ïðåöåíêà è òî÷íî îòðàçÿâàíå íà ðåçóëòàòà îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà ñà îò èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå è ñëåäâà äà áúäàò ôîðìèðàíè íà áàçà îáåêòèâíè è ÿñíè êðèòåðèè.	
Ñ îãëåä ñúùåñòâåíàòà êîðåëàöèÿ  ìåæäó îïðåäåëÿíåòî íà èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå è òÿõíîòî îòðàæåíèå â ïðîöåñà ïî àòåñòèðàíå, êàêòî  è ïðåäâèä îáñòîÿòåëñòâîòî, ÷å èíäåêñèòå íå ñà àêòóàëèçèðàíè îò 2014 ã., ÊÑÊÍÑÑ ñ÷èòà çà öåëåñúîáðàçíî ñôîðìèðàíåòî íà ðàáîòíà ãðóïà, êîÿòî äà èçãîòâè ïðåäëîæåíèå çà öÿëîñòíîòî èì èçìåíåíèå.
Çà öåëèòå è åôåêòèâíàòà äåéíîñò íà ðàáîòíàòà ãðóïà, ñëåäâà äà áúäàò èçèñêàíè ñòàíîâèùà è ïðåäëîæåíèÿ îò ñúäèëèùàòà, êîèòî äà äàäàò àêòóàëíà ñíèìêà íà ïðîöåñà ïî îáåêòèâèðàíå íà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííèòå ïðîâåðêè è äà î÷åðòàÿò åâåíòóàëíè ñúùåñòóâàùè ïðàçíîòè, âúçïðåïÿòñòâàùè òÿõíîòî îáåêòèâíî îòðàçÿâàíå ïî îòäåëíèòå ìàòåðèè. Ñòàíîâèùàòà è ïðåäëîæåíèÿòà ñëåäâà äà áúäàò êîíñîëèäèðàíè è ïðåäâàðèòåëíî îáîáùåíè è èçïðàòåíè äî ÊÑÊÍÑÑ îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà àïåëàòèâíèòå ñúäèëèùà.

3.3. Да се изпратят писма äî àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà àïåëàòèâíèòå ñúäèëèùà, êîèòî â åäíîìåñå÷åí ñðîê, äà èçãîòâÿò ïðåäâàðèòåëíî îáîáùåíè ñòàíîâèùà, êàêòî è êîíêðåòíè è êîíñîëèäèðàíè ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â Èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå.

3.4. Да се изпрати писмо до ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ñ ìîëáà â åäíîìåñå÷åí ñðîê äà ïðåäîñòàâè îáîáùåíî ñòàíîâèùå ñ êîíêðåòíè ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â Èíäåêñèòå çà ðåçóëòàòèòå îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà íà ñúäåáíèòå àêòîâå, íà áàçà ïðåäëîæåíèÿ îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà àäìèíèñòðàòèâíèòå ñúäèëèùà.


  4. ÎÒÍÎÑÍÎ: Îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ðåøåíèå ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 6/15.05.2020 ã. îò çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
4.1. Ïðèåìà îáîáùåíàòà èíôîðìàöèÿ âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ðåøåíèå ïî ò. 2 îò ïðîòîêîë ¹ 6/15.05.2020 ã. îò çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ.

4.2. Äà ñå èçèñêà îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà ñúäèëèùàòà, â êîèòî èìà íåíàïèñàíè ñúäåáíè àêòîâå (ïîñî÷åíè â ïðåäõîäíàòà ñïðàâêà, êàñàåùà ïåðèîäà 13.03. – 13.05.2020 ã.), ïîèìåííà ñïðàâêà â òàáëè÷åí âèä îòíîñíî:
-  íîìåð, äàòà è ãîäèíà íà îáðàçóâàíå íà äåëîòî;
- âèä íà äåëîòî (íàïð. ãðàæäàíñêî äåëî, ÷àñòíî ãðàæäàíñêî äåëî, òúðãîâñêî äåëî, ÍÎÕÄ, Í×ÕÄ, ÀÍÕÄ, àäìèíèñòðàòèâíî äåëî, ÷àñòíî àäìèíèñòðàòèâíî äåëî è ò.í.);
- äàòà, íà êîÿòî äåëîòî å îáÿâåíî çà ðåøàâàíå, èëè äàòà íà êîÿòî å îáðàçóâàíî äåëîòî, êîåòî ñå ðàçãëåæäà â çàêðèòî çàñåäàíèå;
- ïåðèîäúò íà çàáàâà íà âñÿêî ïðîñðî÷åíî äåëî;
- äàòà íà èçãîòâÿíå íà àêòà, àêî òîâà å ñòîðåíî ñëåä êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå.


5. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèå íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà  îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà ã-í Ñàâà Øèøåíêîâ – ñúäèÿ â ÐÑ Íîâà Çàãîðà.
( Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-11029/12.09.2019ã., îòòåãëåíà òî÷êà îò äíåâíèÿ ðåä íà ÑÊ).

Ñëåä ïðîâåäåíîòî îáñúæäàíå è ãëàñóâàíå íà ò. 5 îò äíåâíèÿ ðåä ñ 3 ãëàñà „Çà“ è 2 ãëàñà „Ïðîòèâ“ (ã-æà Äàíèåëà Ìàð÷åâà è ã-æà Àòàíàñêà Äèøåâà) 

		Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
5.1.  Íàìèðà çà îñíîâàòåëíî ïðåäëîæåíèåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà ã-í Ñàâà Ìèëêîâ Øèøåíêîâ – ñúäèÿ â ÐÑ – Íîâà Çàãîðà.

Ìîòèâè:  Çà 2019 ã. äåéñòâèòåëíàòà íàòîâàðåíîñò  íà ñúäèèòå îò Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà å íàé-âèñîêà ïî áðîé ïîñòúïèëè äåëà, à èìåííî 77,10 áð. äåëà ìåñå÷íî íà åäèí ñúäèÿ ïðè ñðåäíà 42,28 áð. çà ðàéîííèòå ñúäèëèùà.
Ñ îãëåä âèñîêàòà íàòîâàðåíîñò íà ñúäà ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè, Ïëåíóìúò íà ÂÑÑ ñ ðåøåíèå  ïî ïð. ¹ 14/27.06.2019 ã. ðàçêðè 1 (åäíà) íîâà ùàòíà äëúæíîñò „ñúäèÿ“ â Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà. Êúì ìîìåíòà ùàòíàòà ÷èñëåíîñò íà ñúäà å îò 5 (ïåò) ùàòíè äëúæíîñòè „ñúäèÿ“ âêë. åäèí àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë. Ìàíäàòúò íà ïîñëåäíèÿ å èçòåêúë íà 31.03.2020 ã. è ñ ðåøåíèå íà ÑÊ íà ÂÑÑ ïî  ïð. ¹ 10/16.03.2020 ã. òîé å íàçíà÷åí çà È.Ô. àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Íîâà Çàãîðà. Ñ ðåøåíèå íà ÑÊ íà ÂÑÑ ïî  ïð. ¹ 2/28.01.2020 ã. å îòêðèòà ïðîöåäóðà çà èçáîð íà íîâ àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë. 
Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò äâå îò ñúäèéñêèòå ùàòíè äëúæíîñòè ñà íåçàåòè,  êàòî åäíàòà å ïðåäâèäåíà çà îáåçïå÷àâàíå íà ìëàäøè ñúäèÿòà îò ÎÑ – Ñëèâåí ñ èçòè÷àù ñðîê ïî ÷ë. 240 îò ÇÑÂ ïðåç 2020 ã., à äðóãàòà çà îáåçïå÷àâàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë ñ èçòåêúë ìàíäàò ñëåä èçáîðà íà íîâ àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë.
Îò çíà÷åíèå å ôàêòúò, ÷å â ñúäà íÿìà ðàçäåëåíèå íà ñúäèèòå ïî ìàòåðèè è âñè÷êè ñúäèè ãëåäàò äåëà îò äâåòå ìàòåðèè. 
Óâåëè÷àâàíåòî ïðåç 2019 ã. íà ùàòíàòà ÷èñëåíîñò íà ÐÑ – Íîâà Çàãîðà å äîâåëî äî íàìàëÿâàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïî ùàò ñïðÿìî ïðåäõîäíàòà ãîäèíà ñúñ 17 äåëà íà åäèí ñúäèÿ ìåñå÷íî ïî îòíîøåíèå íà ïîñòúïèëèòå äåëà. Çà 2018 ã. ÐÑ – Íîâà Çàãîðà å áèë íàé-íàòîâàðåí ïî áðîé ïîñòúïèëè äåëà, à èìåííî 56,83 áðîÿ.
Çà 2019 ã. íàòîâàðåíîñòòà ïî ùàò íà Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà å íàä ñðåäíàòà ïî áðîé ïîñòúïèëè äåëà - 39,83 áð. ïðè ñðåäíà çà íèâîòî (êàòî å èçêëþ÷åí ÑÐÑ) - 36,31 áðîÿ. Íàä ñðåäíàòà å è íàòîâàðåíîñòòà íà åäèí ñúäèÿ ìåñå÷íî ïî äåëà çà ðàçãëåæäàíå - 43,98 áð. ïðè ñðåäíà çà ðàéîííèòå ñúäèëèùà - 40,95 áðîÿ. 
Íåçàâèñèìî îò óâåëè÷àâàíåòî íà ùàòíàòà ÷èñëåíîñò íà îðãàíà, íåçàåòèòå ùàòíè äëúæíîñòè ïðÿêî âëèÿÿò âúðõó äåéñòâèòåëíàòà íàòîâàðåíîñò íà ñúäèèòå è ïðè äåëàòà çà ðàçãëåæäàíå, êîÿòî å 85,13 áð. äåëà ïðè ñðåäíà 47,68 áð. äåëà ìåñå÷íî íà åäèí ñúäèÿ.
Î÷åðòàëèÿò ñå êàäðîâè ïðîáëåì â ÐÑ – Íîâà Çàãîðà å ïðè÷èíà çà âèñîêàòà äåéñòâèòåëíà íàòîâàðåíîñò íà ñúäèèòå. Ñ êîìàíäèðîâàíèÿ îò 2018 ã. â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä ñúäèÿ Ñàâà Øèøåíêîâ, íåçàåòèòå äëúæíîñòè ðåàëíî ñà òðè, êîåòî ñúçäàâà ñåðèîçåí äèñáàëàíñ â ðàáîòàòà íà ñúäà.
Âèñîêàòà äåéñòâèòåëíà íàòîâàðåíîñò íà ñúäèèòå â Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà ìîòèâèðà íåîáõîäèìîñòòà îò äîïúëíèòåëíî êàäðîâî îáåçïå÷àâàíå, êîåòî ìîæå äà ñå îñúùåñòâè èìåííî ñ ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèÿ Ñàâà Ìèëêîâ Øèøåíêîâ â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä.
Във връзка с горното, Комисията счита за основателно да предложи на Съдийската колегия на ВСС да упражни правомощието си по чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ и да прекрати командироването в Софийски районен съд íà Ñàâà Ìèëêîâ Øèøåíêîâ - ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà.

5.2. Âíàñÿ предложението на административния ръководител на Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà за прекратяване на командироването г-н Ñàâà Ìèëêîâ Øèøåíêîâ - съдия в Районен съд – Нова Загора, в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 23.06.2020 г. , като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	
ÏÐÎÅÊÒ

ÑÚÄÈÉÑÊÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÈÑØÈß ÑÚÄÅÁÅÍ ÑÚÂÅÒ
Ð Å Ø È :

1. Ïðåêðàòÿâà, íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, ал. 5, т. 18 от Закона за съдебната власт,  êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà ã-í Ñàâà Ìèëêîâ Øèøåíêîâ - ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä – Íîâà Çàãîðà.


6. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïèñìî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ñîôèÿ çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíåòî íà åäèí îò ñúäèèòå îò ÐÑ – Ñëèâíèöà, êîìàíäèðîâàíè â äðóãè îðãàíè íà ñúäåáíàòà âëàñò, ïîðàäè âúçíèêíàëà íåîáõîäèìîñò çà êàäðîâî îáåçïå÷àâàíå ðàáîòàòà íà ÐÑ – Ñëèâíèöà íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
( Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-4960/26.05.2020ã.).

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
6.1. Ïðèåìà ïèñìî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ñîôèÿ îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíåòî íà åäèí îò ñúäèèòå îò ÐÑ – Ñëèâíèöà êîìàíäèðîâàíè â äðóãè îðãàíè íà ñúäåáíàòà âëàñò.

6.2. Äà ñå èçïðàòè ïèñìî äî àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ñîôèÿ, ñ êîåòî äà ìó ñå óêàæå äà ïîñî÷è íà êîé îò êîìàíäèðîâàíèòå ñúäèè îò Ðàéîíåí ñúä – Ñëèâíèöà ñëåäâà äà ñå ïðåêðàòè êîìàíäèðîâàíåòî, ñ îãëåä ïîñòèãàíå íà îáåêòèâåí áàëàíñ ïî îòíîøåíèå íà íàòîâàðåíîñòòà è ðàáîòàòà íà ñúäèèòå îò ÐÑ – Ñëèâíèöà.

6.3. Îòëàãà âçåìàíåòî íà ðåøåíèå çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.


 7. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èçâëå÷åíèå îò ïð. ¹ 12/01.06.2020 ã. íà Êîìèñèÿòà ïî àòåñòèðàíåòî è êîíêóðñèòå êúì ÑÊ íà ÂÑÑ, ò. Ð-29.2., îòíîñíî èñêàíå çà óâåëè÷àâàíå íà ùàòà çà ñúäåáíè ïîìîùíèöè â Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà.

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
7.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå èçâëå÷åíèå îò ïð. ¹ 12/01.06.2020 ã. íà Êîìèñèÿòà ïî àòåñòèðàíåòî è êîíêóðñèòå êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ îòíîñíî èñêàíåòî çà óâåëè÷àâàíå íà ùàòà çà ñúäåáíè ïîìîùíèöè â Ðàéîíåí ñúä – Âàðíà.

7.2. Èçïðàùà ìàòåðèàëèòå ïî ò. 7 íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà àäìèíèñòðàöèÿ“ êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ, ïî êîìïåòåíòíîñò.


8. ОТНОСНО: Предложение от работната група по административните дела сформирана към КСКНСС, във връзка с искане от административния ръководител на Административен съд – Варна вх. № ВСС-1256/31.01.2020 г. и искане от административния ръководител на Административен съд – Бургас вх. № ВСС-1294/03.02.2020 г., относно допълване на Номенклатурата със статистически кодове по административни дела и Приложение № 1 към ПОНС, съгласно решение на КСКНСС по пр. № 7/27.05.2020 г., т. 8 и т. 9.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
8.1. Приема за сведение Паметна записка от заседание на работната група по административни дела, сформирана към КСКНСС с решение по протокол № 7/27.05.2020 г., т.7.4.

8.2.  Одобрява направените  от работната група по административни дела предложения за изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 „Административни дела“ към Правилата за оценка натовареността на съдиите.

8.3. Внася проект на решение за изменение и допълнение в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 „Административни дела“ към Правилата за оценка на натовареност на съдиите, в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.06.2020 г. , като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	
ПРОЕКТ
 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Номенклатурата на статистическите кодове по административни  дела, както следва:
1.1. В код 110 (група 2 на Приложение № 1 към ПОНС) - допълва  описанието на кода, като добавя текста: „Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове)“;
1.2. В код 140 (група 5 на Приложение № 1 към ПОНС) - допълва  описанието на кода, като добавя текста: „(вкл. ревизионни актове)“;
1.3. СЪЗДАВА нов код 940 (група 25 на Приложение № 1 към ПОНС) с описание: „чл. 128а АПК“ и разпределя в група 25 на Приложение № 1 към ПОНС;
1.4. СЪЗДАВА нов код 4600 (група 41 на Приложение № 1 към ПОНС) с описание: „касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР“ и разпределя в група 41 на Приложение № 1 към ПОНС;
2. Коефициентите за тежест на делата по кодовете, описани в т. 1, съответстват  на коефициентите за тежест на делата в съответната група на Приложение № 1 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.
3. СЪЗДАВА нов код 6700, който се включва в нова група 51 на Приложение № 1 към  ПОНС  с описание: „Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)“ и определя коефициент  за тежест 1.
4. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Приложение № 1 „Административни дела“ към Правилата за оценка натовареността на съдиите, както следва:
4.1. В група 2 (коефициент за тежест  1,8) - допълва описанието на групата, като добавя текста: „Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове)“;
4.2. В група 5 (коефициент за тежест  1,4) - допълва описанието на групата, като добавя текста: „(вкл. ревизионни актове)“;
4.3. В група 25 (коефициент за тежест 1) - допълва описанието на групата, като след текста: „…чл. 128, ал.2 АПК“, добавя текста: „чл. 128а АПК“ и добавя нов код 940;
4.4. В група 41 (коефициент за тежест 0,8) - допълва описанието на групата с текста: „касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР“ и добавя нов код 4600;
4.5. СЪЗДАВА нова група 51 с описание: „Касационни по чл. 285 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)“,  като в нея разпределя новият код 6700, с коефициент за тежест  1.
5. ВЪЗЛАГА  на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ да отрази горните изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.
6. ДА СЕ УВЕДОМЯТ административните ръководители на административните съдилища за приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.  
7. ДА СЕ УВЕДОМЯТ съответните разработчици на системите за управление на съдебните дела  и централизирано разпределение на делата  за приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове и в Приложение № 1, за сведение и актуализиране на съответните системи.
8. Измененията и допълненията в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 към Правилата за оценка натовареността на съдиите ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в Единната информационна система на съдилищата от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“.
9. Приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в Приложение № 1 към Правилата за оценка натовареността на съдиите  ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на ВСС в раздел Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.  


9. ОТНОСНО: Предложение от работната група  по наказателни дела, сформирана към КСКНСС, във връзка с писма изх.№ ВСС-495/18.05.2020 г. и изх.№ ВСС-495/29.05.2020 г. на госпожа Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, както и решения на СК на ВСС по пр. № 16/19.05.2020 г., пр. № 5/11.02.2020 г. и пр. № 38/19.11.2018 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
9.1. Приема за сведение две Паметни записки от заседания на работната група по наказателни дела, сформирана към КСКНСС с решение по протокол № 7/27.05.2020 г., т.7.2., първата от проведена среща на 01.06.2020 г., втората от заседания, проведени на 08.06.2020 г. и 09.06.2020 г.

9.2.  Приема становище на работната група по наказателни дела, относно писмо изх. № ВСС-495/18.05.2020 г. на госпожа Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и предоставя становището на ръководителя на същия проект.  

9.3.  Приема попълнената таблица „мапинг“ и предоставя чрез госпожа  Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ на разработчика на ЕИСС за отразяване на съответните процесуални действия от Приложение № 2.4 и Приложение № 2.5 за наказателни дела (приети с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от Правилата за оценка на натовареността на съдиите (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС) с оглед автоматичното изчисляване на натовареността на съдиите в ЕИСС.

9.4.  Изпраща чрез госпожа  Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ на разработчика на ЕИСС -„Информационно обслужване“ АД следните пояснения и въпроси:
- Пояснява, че определените допълнителни коефициенти за тежест в Приложение № 2.5 от ПОНС не представляват част от общия коефициент за тежест на съответното дело, a отделен коефициент, който се добавя за съответния съдия, който е осъществил конкретното процесуално действие.
- Предвидена ли е възможност в ЕИСС, ако се актуализира списъка с допълнителни дейности  по Приложение № 2.5 от ПОНС, същото да бъде заложено в модула за изчисляване на натовареността?
- Предвидена ли е възможност в ЕИСС, ако се приемат изменения или допълнения на останалите приложения от ПОНС и на самите ПОНС, същите да бъдат заложени в модула за изчисляване на натовареността?

9.5.  Одобрява направените  от работната група по наказателни дела изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела към Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) и в Приложение № 2 “Наказателни дела“ към ПОНС

9.6. Одобрява направените  от работната група по наказателни дела предложения за допълнение на Приложение № 2.5 за наказателни дела (прието с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от ПОНС с ново процесуално действие на съда, както и измененията в тази връзка в ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).

9.7. Внася проект на решение за изменение и допълнение на Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареност на съдиите, в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.06.2020 г. , като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	

ПРОЕКТ
 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни  дела, както следва:
1.1. код 1214 за районните съдилища с описание: „Непопречване за извършването на очевидно тежко престъпление“ – чл. 322 НК разпределя в група 17 на Приложение № 2.1 към ПОНС;
1.2. код 51214 за въззивни дела в окръжните съдилища с описание: „Непопречване за извършването на очевидно тежко престъпление“ – чл. 322 НК разпределя в група 17 на Приложение № 2.1 към ПОНС;
1.3. код 1326 за районните съдилища с описание: „Престъпления против народното здраве“ – чл. 355 НК разпределя в група 20 на Приложение № 2.1 към ПОНС;
1.4. код 51326 за въззивни дела в окръжните съдилища с описание: „Престъпления против народното здраве“ – чл. 355 НК разпределя в група 20 на Приложение № 2.1 към ПОНС;
1.5. код 2250 за окръжните съдилища с описание: „Производство по ЗЕЗР“ разпределя в група 29 на Приложение № 2.2 към ПОНС;
1.6. код 2260 за окръжните съдилища с описание: „Производство по ЗЕЗЗ“ разпределя в група 29 на Приложение № 2.2 към ПОНС;
1.7. код 2600 за окръжните съдилища с описание: „Производство по ЗПИИСАННЛСМВЛС“ разпределя в група 29 на Приложение № 2.2 към ПОНС;
1.8. код 7240 за апелативните съдилища с описание: „Производство по ЗПИИСАННЛСМВЛС“ разпределя в група 29 на Приложение № 2.2 към ПОНС;
2. Коефициентите за тежест на делата по кодовете, описани в т. 1, съответстват  на коефициентите за тежест на делата в съответната група на Приложение № 2 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.
3. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Приложение № 2 „Наказателни дела“ към Правилата за оценка натовареността на съдиите, както следва:
3.1. В група 17 на  Приложение № 2.1 за районните съдилища (коефициент за тежест  0,7) - добавя нов код 1214;
3.2. В група 17 на  Приложение № 2.1 за окръжните съдилища (коефициент за тежест  0,6) - добавя нов код 51214;
3.3. В група 20 на  Приложение № 2.1 за районните съдилища (коефициент за тежест  0,5) - добавя нов код – 1326;
3.4. В група 20 на  Приложение № 2.1 за окръжните съдилища (коефициент за тежест  0,6) - добавя нов код – 51326;
3.5. В група 29 на  Приложение № 2.2 за окръжните съдилища (коефициент за тежест  1) - допълва описанието на групата, като след текста: „…чл. 289 от НПК“, добавя: „…Производство по ЗЕЗР, ЗЕЗЗ и ЗПИИСАННЛСМВЛС“ и добавя нови кодове 2250, 2260 и 2600;
3.6. В група 29 на  Приложение № 2.2 за апелативните съдилища (коефициент за тежест  1) - добавя нов код 7240;
4. ДОПЪЛВА Приложение № 2.5 за наказателни дела (прието с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС) с ново процесуално действие на съда, както следва: „Изготвяне на преюдициално запитване“, като определя допълнителен коефициент за тежест за РС, ОС и АС - 3.
5. ОТМЕНЯ чл. 27 „Първоинстанционни наказателни дела в РС и ОС“, т. 8 „Когато по делото е изготвено преюдициално запитване се прилага коригиращ коефициент 3“ от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).
6. ЗАЛИЧАВА в чл. 28 „Второинстанционни наказателни дела в ОС и АС“, т. 2 текста: „… и 8“ от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).
7. ВЪЗЛАГА  на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ да отрази  измененията и допълненията в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и в Приложение № 2 към Правилата за оценка натовареността на съдиите.
8. ДА СЕ УВЕДОМЯТ административните ръководители на съдилищата за приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и в Приложение № 2 (2.1., 2.2. и 2.5.) към Правилата за оценка натовареността на съдиите.  
9. ДА СЕ УВЕДОМЯТ съответните разработчици на системите за управление на съдебните дела  и централизирано разпределение на делата  за приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове и в Приложение № 2, за сведение и актуализиране на съответните системи.
10. Измененията и допълненията в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и в Приложение № 2 към Правилата за оценка натовареността на съдиите ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в Единната информационна система на съдилищата от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“.
11. Приетите изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по наказтелни дела и в Приложение № 2 към Правилата за оценка натовареността на съдиите  ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на ВСС в раздел Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.  


10. ОТНОСНО: Предложение от работната група  по граждански, търговски и фирмени дела, сформирана към КСКНСС във връзка с писмо изх.№ ВСС-495/29.05.2020 г. на  госпожа Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
10.1. Приема за сведение Паметна записка от заседание на работната група по граждански, търговски и фирмени дела, сформирана към КСКНСС с решение по протокол № 7/27.05.2020 г., т.7.3.

10.2.  Приема попълнената таблица „мапинг“ и предоставя чрез госпожа  Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ на разработчика на ЕИСС за отразяване на съответните процесуални действия от Приложение № 3.4 и Приложение № 3.3 за граждански и търговски дела (приети с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) с оглед автоматичното изчисляване на натовареността на съдиите в ЕИСС.

10.3.  Изпраща чрез госпожа  Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ на разработчика на ЕИСС „Информационно обслужване“ АД следните пояснения и въпроси:
- Пояснява, че определените допълнителни коефициенти за тежест в Приложение № 3.3 от ПОНС не представляват част от общия коефициент за тежест на съответното дело, a отделен коефициент, който се добавя за съответния съдия, който е осъществил конкретното процесуално действие.
- Предвидена ли е възможност в ЕИСС, ако се актуализира списъка с допълнителни дейности  по Приложение № 3.3 от ПОНС, същото да бъде заложено в модула за изчисляване на натовареността?
- Предвидена ли е възможност в ЕИСС, ако се приемат изменения или допълнения на останалите приложения от ПОНС и на самите ПОНС, същите да бъдат заложени в модула за изчисляване на натовареността?
- Предвидена ли е възможност, ако с един акт в закрито заседание или в едно открито съдебно заседание, за което се съставя един протокол, съдът се е произнесъл/извършил няколко процесуални действия, които предполагат начисляване на коефициент за етап и/или коефициент за една или няколко допълнителни дейности, ЕИСС да отчита всички коефициенти за извършените дейности, макар актът/ заседанието да е едно? (Например: с един акт в закрито заседание съдът се произнася по искане за правна помощ и освобождаване от такса или в открито съдебно заседание се произнася по искане за допускане на обезпечение и в същото заседание обявява делото за решаване)?

10.4.  Одобрява направените  от работната група по граждански, търговски и фирмени дела предложения за допълнение на Приложение № 3.3 за граждански и търговски дела (прието с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от ПОНС с ново процесуално действие на съда, както и измененията в тази връзка в ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).

10.5. Внася проект на решение допълнение на Приложение № 3.3 за граждански и търговски дела (прието с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от ПОНС с ново процесуално действие на съда, както и измененията в тази връзка в ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС), в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.06.2020 г. , като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	
ПРОЕКТ
 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ДОПЪЛВА Приложение № 3.3 за граждански и търговски дела (прието с пр. № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС) от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС) с ново процесуално действие на съда, както следва: „Изготвяне на преюдициално запитване“, като определя допълнителен коефициент за тежест за РС, ОС и АС - 3.
2. ОТМЕНЯ чл. 31 „Първоинстанционни граждански и търговски дела в РС и ОС“, т. 4 „Когато по делото е изготвено преюдициално запитване, се прилага коригиращ коефициент 3“ от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).
3. ОТМЕНЯ чл. 32 „Второинстанционни граждански и търговски дела в ОС и АС“, т. 5 „Когато по делото е изготвено преюдициално запитване, се прилага коригиращ коефициент 3“ от ПОНС (приети с пр. № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС).


11. ОТНОСНО: Предложение във връзка с оптимизация дейността на военните съдилища.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
11.1. Приема предложенията за оптимизация на дейността на военните съдилища чрез законодателни изменения, касаещи статута на военните съдии и компетентността на военните съдилища.

Мотиви: Военните съдилища са неразделна част от системата на правораздаването в Република България. По силата на чл. 119, ал.1 от Конституцията на Република България правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
След редакцията на НПК от 2015 г. на военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от военнослужещи; генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства; резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния резерв и лицата на военновременна служба; гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция "Разузнаване", при или по повод изпълнение на службата им. На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица. В чл. 101, ал. 2 от ЗСВ и чл. 397 от НПК е определена компетентността на Военно-апелативния съд (ВоАС), който разглежда като въззивна инстанция делата решени от военните съдилища от цялата страна. Като касационна инстанция се произнася ВКС, който разглежда и предложенията за възобновяване на наказателните дела на военните съдилища.
Видно от тази законодателна рамка, военното правораздаване се обуславя от числеността на военнослужещите и съответните граждански лица.
Същевременно трайните тенденции през последните години очертават ясно изразен спад на натовареността на военните правораздавателни органи, което се дължи на намаляване на общия брой на лицата, попадащи в категориите по чл.396 от НПК. Ето защо, целесъобразен начин за оптимизиране на тяхната дейност и увеличаване на натовареността им е чрез разширяване на подсъдността на военните съдилища посредством законодателни решения, касаещи статута на военните съдии и компетентността на военните съдилища.
Съгласно чл. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, тази система включва държавните органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейности, както и са представени в Съвета по сигурността към МС (Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“, Национална служба за охрана).
Освен в горепосочения закон, структурата и функциите на органите от системата за защита на националната сигурност са регламентирани и в множество други закони и подзаконови нормативни актове (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за резерва на въоръжените сили на РБ, Закона за МВР, Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, Закона за пощенските услуги, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и в Постановление № 184 на МС от 23.08.2012 г. и др. ), от които е видно, че законодателят разглежда като единна системата от органи, в която служат лица със сходен статут. Съгласно § 1, т. 1в от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили (в сила от 01.01.2017 г.) „Сили от системата за национална сигурност на Република България“ са: въоръжените сили, структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени със заповед на председателя, военните съдилища и прокуратури. 
Видно от тази уредба е, че структурите на МВР са неразделна част от силите от системата за национална сигурност на Република България, чийто служители от другите посочени в законовата норма структури са от компетентността на военните съдилища. Принципът за равенството пред закона на всички субекти изисква равнопоставеност на лицата, които имат еднакъв статут, в случая регламентиран в ЗМВР, и еднакви права и задължения регламентирани в същия този закон, поради което следва да бъдат еднакво третирани и в наказателноправен аспект. Принципът изключва всякаква неравнопоставеност в това отношение. 
Като част от силите от системата на националната сигурност, една от основните насоки на дейност на МВР е защита на националната сигурност, наред с защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението (чл. 2, ал. 1 от ЗМВР). Основните дейности в изпълнение на задачите на МВР са разписани подробно в чл. 6, ал. 1 от ЗМВР, сред които са оперативно-издирвателна, охранителна и разследване на престъпления (правоохранителна) и които корелират с дейностите, разписани в чл. 3, ал. 1 от ЗУФСЗНС. 
Въпреки девоенизацията на служителите от МВР, не е налице промяна в йерархичната структура на службите и в характера на основните дейности на служителите. Изваждането на тези служители извън кръга на субектите на военни престъпления създава сериозни празноти в наказателното право и важни обществени отношения, които изискват специфична наказателно правна защита, остават незащитени. 
Изтъкнатите обстоятелства налагат компетентността на военните съдилища да следва динамичните промени и съвременните предизвикателства пред отбраната и осигуряването на стабилна среда на сигурност и управлението на националния отбранителен ресурс. За тази цел на първо място е необходимо в компетентността им да бъдат включени делата за престъпления, извършени от всички лица, служещи в системата на националната сигурност и опазването на обществения ред. 
Военните органи на съдебната власт не са ведомствени, те са част от независимата съдебна власт и прилагат същите материални и процесуални закони като останалите съдилища и прокуратури, вкл. актовете им могат да се обжалват пред Върховния касационен съд. Военните магистрати се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от Висшия съдебен съвет, както и другите съдии, прокурори и следователи.
Съгласно т. 5 от Основните принципи за независимост на съдебните органи, приети от ООН на 06.09.1985 г. „всеки има право на съдебно правосъдие в обикновени или военни съдилища, прилагащи установените юридически процедури". През 2003 г. въпросът за целесъобразността от съществуването и дейността на военните съдилища в държавите - страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека бе разгледан и от Постоянния комитет на Съвета на Европа по правата на човека в Страсбург.
В приетия на 16.06.2003 г. Меморандум за съдопроизводството във военните съдилища, след анализ на практиката на ЕСПЧ, е направен извод, че съществуването и функционирането на военни съдилища в държавите-страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека само по себе си не противоречи на задълженията на тези държави в случаите, когато съдопроизводството във военните съдилища съответства на изискванията на чл. 5, 6 и 14 от Конвенцията.
С оглед пълното съответствие на военните съдилища към изискванията на независим и безпристрастен съд, възприети като международни стандарти и съобразно решенията на ЕСПЧ, е наложително преосмисляне на статута на военните съдии като военнослужещи чрез девоенизирането им и приравняването му със този на съдиите от общите съдилища, както и преуреждане на института на съдебните заседатели във военните съдилища.

11.2. Внася предложението за оптимизация дейността на военните съдилища в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 16.06.2020 г., за разглеждане.



12. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Даниела Марчева, г-жа Боряна Димитрова, г-н Красимир Шекерджиев и г-н Севдалин Мавров - членове на Висшия съдебен съвет за поощряване на Галина Захарова - председател на наказателна колегия във ВКС, Галина Тонева - председател на второ наказателно отделение във ВКС и Даниела Атанасова - съдия във ВКС.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
12.1. Приема предложението от Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Красимир Шекерджиев и Севдалин Мавров - членове на Висшия съдебен съвет за поощряване на съдия Галина Захарова - председател на наказателна колегия във ВКС, съдия Галина Тонева - председател на второ наказателно отделение във ВКС и Даниела Атанасова - съдия във ВКС.

12.2. Приема съдия Галина Захарова – зам.-председател на ВКС и председател на наказателна колегия на ВКС, съдия Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на ВКС и Даниела Атанасова – съдия от трето наказателно отделение на ВКС, да бъдат поощрени с отличие „служебна благодарност и грамота“ и „парична награда“ в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм при изготвяне на Анализ на дейността на военните съдилища в периода 2016-2019, както и постигнати високи професионални резултати.

Мотиви: С решение по пр. № 23/16.07.2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие принципно съгласие за закриване на военни съдилища и сформира работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение, с оглед оптимизиране на броя и структурата на военните съдилища. В състава на работната група са включени членовете на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, членове на комисия „Бюджет и финанси“ и комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, „Съдебна администрация“ към СК на ВСС, както и представители на ВКС, Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен. От страна на ВКС състава на работната група са включени  съдия Галина Захарова – зам.-председател на ВКС и председател на наказателна колегия на ВКС, съдия Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение и съдия Даниела Атанасова от трето наказателно отделение на ВКС.
За целите на работната група и с оглед изпълнение на поставената от СК на ВСС задача като наложително се очерта изготвянето на задълбочен анализ на дейността на военните съдилища за по-голям период от време, въз основа на който да се направят актуални изводи относно степента на натовареност на военните съдилища, тяхната ефективност в общата картина на съдебната карта и очерталите се тенденции след завършване на първия етап от реформата на военното правораздаване през 2014 година.
На заседание на работната група, проведено на 06.11.2019 г., от страна на представителите на ВКС бе проявена самоинициатива за изготвянето на анализа. 
За изготвяне на анализа представителите на ВКС са проучили голямо количество информация и са анализирали значителен обем статистически данни. Изводите и констатациите в него почиват на задълбочено изследване на всички документи, относими към темата за военното правораздаване, а именно - Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 година, приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 29/18.07.2017 г., Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 година, приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 17/29.05.2018 г., Анализ на натовареността на съдилищата през 2018 година, приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 20/25.06.2019 г., Анализ на натовареността на военните съдилища през 2016 година, приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 29/18.07.2017 г., Проект на анализ на натовареността на военните съдилища през 2017 година на СК на ВСС, Проект на анализ на натовареността на военните съдилища през 2018 година на СК на ВСС, Отчетен доклад за дейността на Военно-апелативния съд и военните съдилища в Република България през 2016, 2017 и 2018 година, Отчетен доклад за дейността на Софийския военен съд през 2017 и 2018 година, Доклад за дейността на Военен съд – Сливен през 2016, 2017 и 2018 година, Годишен доклад за дейността на Военен съд - Пловдив през 2016, 2017 и 2018 година, Анализ-доклад на дейността на военните съдилища в периода 2014 - 2015 година на Върховния касационен съд, Годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2016 г. - част I Наказателна колегия, Годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2017 г. - част I Наказателна колегия, Годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2018 г. - част I Наказателна колегия, Статистически отчет за 2019 г. ВАС и военни съдилища, изпратен от ВАС, Справка 2 „Свършени дела, разпределени по съд, чието решение се атакува, и резултат“ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., изготвена от отдел „Информационни системи, комуникация и съдебна статистика“ на ВКС.
Изготвеният Анализ на дейността на военните съдилища в периода 2016-2019 година съдържа сериозен анализ на статистическите данни и констатации за постъпили и разгледани дела по вид процедури и текстове от НК за всяка една от годините и динамиката на постъпление на делата, диференцирани процедури, н.ч.д. за мерки за неотклонение по чл. 64, чл. 65 от НПК и т.н.. В анализа е изследвано също така съотношението на натовареността по щат и спрямо делата на специализираните и общите съдилища за всяка от годините в периода и така е очертана натовареността на съдиите от окръжните военни съдилища и Военно-апелативния съд на база количествени показатели.
С оглед обективна оценка за действителната натовареност на военните съдилища, съдиите от ВКС са очертали в анализа и характеристиките на разглежданите от тези съдебни органи дела съобразно фактическата им и правна сложност. За тази цел са използвани коефициентите за фактическа и правна сложност на делата, прилагани от Наказателна колегия на ВКС, приети с решение на ОСНК на ВКС от 2013 г. (доколкото такива не са изработени все още от ВСС). Въз основа на предоставени от окръжните военни съдилища и Военно-апелативния съд справки за разгледаните дела в периода 2016 г. – 2019 г., съдиите от ВКС са извели данни за тяхната натовареност по критерия „сложност на делата” за всяка от анализираните години. В тази си част анализът съдържа констатации относно изхода на делата от инстанционен контрол (констатации относно данните за резултатите на военно-окръжните съдилища по върнати след обжалване и протестиране актове пред военно-апелативния съд, констатации относно данните за резултатите на Военно-апелативния съд по върнати след обжалване и протестиране актове пред Върховния касационен съд) и бързина на производствата.
Предвид значимостта на анализа и отчитайки приноса на съдиите от ВКС в този процес, както и високите професионални резултати при изпълнение на функциите им, КСКНСС счита за целесъобразно съдия Галина Захарова – зам.-председател на ВКС и председател на наказателна колегия на ВКС, съдия Галина Тонева – председател на второ наказателно отделение на ВКС и съдия Даниела Атанасова – съдия от трето наказателно отделение на ВКС да бъдат поощрени с отличие „служебна благодарност и грамота“ и „парична награда“ в размер на 1000 (хиляда) лева.

12.3.  Да се изпрати  препис от решението,  ведно с  предложението по т. 12.1. на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, за становище относно наличието на финансова обезпеченост.


13. ОТНОСНО: Становище от г-жа Иваничка Славкова – съдия в Окръжен съд – Варна, член на работната група по наказателни дела, сформирана към КСКНСС относно призоваване на прокуратурата по електронен път.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
13.1.  Приема за сведение становището от г-жа Иваничка Славкова - съдия в Окръжен съд – Варна, член на работната група по наказателни дела, сформирана към КСКНСС във връзка с призоваване на прокуратурата по електронен път.

13.2. Изпраща становището на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС, по компетентност.

13.3. Изпраща становището на госпожа Гергана Мутафова, член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, за сведение.



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


                                                                                ДАНИЕЛА МАРЧЕВА




