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



ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 9

îò äèñòàíöèîííîòî çàñåäàíèå ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà” êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò,
ïðîâåäåíî íà 16 þëè 2020 ã.



Äíåñ, 16 þëè 2020 ã. îò 10:00 ÷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 - îòñúñòâà
ÁÎÐßÍÀ ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ  
ÄÐÀÃÎÌÈÐ  ÊÎßÄÆÈÊÎÂ - îòñúñòâà
ÊÐÀÑÈÌÈÐ  ØÅÊÅÐÄÆÈÅÂ  

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

Çàñåäàíèåòî ïðîòå÷å ïðè ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä :

1. Äîêëàä относно промяна на границите на съдебни райони.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 8/12.06.2020 ã. íà çàñåäàíèå íà ÊÑÊÍÑÑ)

2. Ïèñìî îò ã-æà Òåîäîðà Òî÷êîâà - Ãëàâåí èíñïåêòîð â Èíñïåêòîðàòà êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî âúçðàæåíèå ïî ïðåïèñêà íà ÈÂÑÑ îò Âàëåðè Öâåòàíîâ - ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä – Ïëåâåí, â êîåòî ñå îòïðàâÿ èñêàíå äî Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ çà ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèè îò ÐÑ –Ïëåâåí â Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ïëåâåí.
(Ïèñìî âõ.¹ 6002/22.06.2020 ã.)
 
3. Ðåøåíèå íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – øåñòî îòäåëåíèå ïî àäì.ä. ¹ 13214/2018 ã. âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ïðîòîêîë ¹ 27/18.09.2018 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ çà ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà Ëèëèÿ Òåðçèåâà-Âëàäèìèðîâà, ñúäèÿ â ÐÑ – Ïåùåðà.

4. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 22/24.06.2020 ã., ò.21 íà Êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ðåøåíèå ïî ò. 15 îò ïðîòîêîë ¹ 18/09.06.2020 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ.  

5. Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã.,ò. 11 íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ îòíîñíî èçãîòâÿíå íà åäèíåí êðèòåðèé çà îò÷èòàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïðè îáñúæäàíå íà èñêàíèÿ çà ðàçêðèâàíå íà íîâè ùàòíè áðîéêè.

6. Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
(Писмо вх. № ВСС-6434/03.07.2020 г.).

 7. Писмо от административния ръководител на РС – Гоце Делчев с поставен въпрос относно индексите за резултати от инстанционна проверка по наказателни дела.
(Писмо вх. № ВСС-6553/06.07.2020 г.).

8. Предложение от административния ръководител на РС – Тутракан относно единен критерий за отчитане натовареността при обсъждане на искания за разкриване на нови щатни бройки в съдилищата и предложения за оптимизация на съдилищата.
(Писмо вх. № ВСС-6533/06.07.2020 г.).

9. Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
(Писмо вх. № ВСС-6771/09.07.2020 г.).

10. Обобщена èíôîðìàöèÿ във връзка с изпълнение на решение по т. 4 от протокол ¹ 8/ 12.06.2020 ã. от заседание на КСКНСС.


Ïî äíåâíèÿ ðåä: 

1.ÎÒÍÎÑÍÎ: Äîêëàä относно промяна на границите на съдебни райони.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 8/12.06.2020 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. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата към СО-район Нови Искър, включващ: гр. Нови Искър, ñ. Ìèðîâÿíå, ñ. Æèòåí, ñ. Äîáðîñëàâöè, ñ. Áàëøà, ñ. Êúòèíà, ñ. Ïîäãóìåð, ñ. Ñâåòîâðà÷åíå, ñ. Êóáðàòîâî, ñ. Íåãîâàí, ñ. ×åïèíöè, ñ. Ëîêîðñêî è ñ. Âîéíåãîâöè è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.

1.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата íà Âîëóÿê è Ìðàìîð, êîèòî ñà êúì ÑÎ-ðàéîí Âðúáíèöà è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.

1.3. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кìåòñòâîòî íà ñ. Êëèñóðà, êîåòî å êúì ÑÎ- ðàéîí Áàíêÿ è äà ÂÊËÞ×È ñúùîòî в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.

1.4. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата към СО- район Кремиковци, включващ: ñ. ßíà, ñ. Æåëÿâà, ñ. Äîëíè Áîãðîâ, ñ. Ãîðíè Áîãðîâ, ãð. Áóõîâî è êâàðòàëè: Áîòóíåö, Âðàæäåáíà, Êðåìèêîâöè, Ñåñëàâöè, ×åëîïå÷åíå è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

1.5. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството íà ñ. Áóñìàíöè, êîåòî å êúì ÑÎ-ðàéîí Èñêúð è äà ÂÊËÞ×È ñúùîòî в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

1.6. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на ñ. Êðèâèíà, ñ. Ãåðìàí, ñ. Æåëåçíèöà è ñ. Ëîçåí, êîèòî ñà към СО- район Панчарево è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

1.7. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кìåòñòâîòî íà Ìàëî Áó÷èíî, êîåòî å êúì ÑÎ- ðàéîí Îâ÷à Êóïåë è äà ÂÊËÞ×È ñúùîòî в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.

1.8. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Владая и Мърчаево, които са към СО- район Витоша è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.

1.9. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да ЗАЛИЧИ от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към СО-район Панчарево è äà ÂÊËÞ×È ñúùèòå в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Самоков.

2. Îáðàçóâàíèòå êúì ìîìåíòà äåëà ñëåäâà äà ñå äîâúðøàò ïî äîñåãàøíèÿ ðåä íà ðàçãëåæäàíå.


Мотиви: 
Едно от водещите правомощия на Висшия съдебен съвет е свързано с осъществяване на неговите кадрови функции, така че да се създадат нужните предпоставки за бързо, качествено и ефективно правораздаване. Като част от обезпечаването на тези функции е търсенето на решения на проблема с неравномерната натовареност на съдилищата. До настоящият момент са използвани различни способи за неговото решаване, в това число както законодателни, така и от организационен характер. Независимо от това проблемът не е преодолян, което налага предприемане на нови мерки.
Åäèí îò çàêîíîâî óñòàíîâåíèòå ñïîñîáè çà èçðàâíÿâàíå íàòîâàðåíîñòòà  ìåæäó ðàâíè ïî ñòåïåí ñúäèëèùà å óðåäåí â ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 30, àë. 2, ò. 7  ÇÑÂ, êîÿòî ïðåäîñòàâÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò ïðàâîìîùèåòî äà îïðåäåëÿ ñúäåáíèòå ðàéîíè, ðåñï. ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè. Çàêîíîäàòåëÿò èçðè÷íî å ïðåäâèäèë  â ÷ë.62 îò ÇÑÂ,  ÷å ðàéîíèòå íà ðàéîííèòå, îêðúæíèòå, àäìèíèñòðàòèâíèòå, âîåííèòå è àïåëàòèâíèòå ñúäèëèùà ìîãàò äà íå ñúâïàäàò ñ àäìèíèñòðàòèâíî-òåðèòîðèàëíîòî äåëåíèå íà ñòðàíàòà.
Â òàçè âðúçêà è ïðåäâèä îáñòîÿòåëñòâîòî, ÷å Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä è Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä /â ñëó÷àÿ êàòî âúççèâåí ñúä/  ñà íàé-íàòîâàðåíèòå èçìåæäó ðàâíèòå èì ïî ñòåïåí ñúäèëèùà, å öåëåñúîáðàçíî äà ñå îãðàíè÷è òåõíèÿ ñúäåáåí ðàéîí, çà äà ñå ïîñòèãíå ñúîòâåòíî  óâåëè÷àâàíå íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúñåäíè  ñúäåáíè ðàéîíè, êàòî ñå âçåìàò ïðåäâèä è ïîêàçàòåëè êàòî ðàçñòîÿíèå, íàñåëåíèå, äèíàìèêà íà ïîñòúïëåíèÿòà íà äåëàòà. 
Ñòàòèñòè÷åñêèòå äàííè çà áðîÿ ïîñòúïèëè è âèñÿùè äåëà ñà äîñòàòú÷íè, çà äà ñå îáîñíîâå èçâîä çà âèñîêàòà íàòîâàðåíîñò íà ÑÐÑ è ÑÃÑ, ðåñïåêòèâíî çà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèëèùàòà îò ñúñåäíèòå ñúäåáíè ðàéîíè. Íîòîðåí ôàêò å, ÷å  ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåò ãîäèíè  ñå íàáëþäàâà òðàéíà òåíäåíöèÿ íà óâåëè÷àâàíå  ðúñòà íà ïîñòúïëåíèÿòà îò íîâè äåëà â ÑÐÑ, ðåñï.â ÑÃÑ êàòî âúççèâåí ñúä, êîåòî êàòî ðåçóëòàò ñå îòðàçÿâà íà êà÷åñòâîòî è ñðî÷íîñòòà íà ðàáîòàòà íà ñòîëè÷íèòå ðàéîííè ñúäèè è ïî ñúùåñòâî âîäè äî ïîâèøàâàíå ñòåïåíòà íà íåäîâåðèå â ñúäåáíàòà ñèñòåìà. 
Ðàéîííèòå ñúäèëèùà ñà íàé-áëèçî äî ãðàæäàíèòå è â òîçè ñìèñúë òÿõíàòà äåéíîñò å ñòðóêòóðîîïðåäåëÿùà çà îñèãóðÿâàíå íà äîñòúïà äî ïðàâîñúäèå. Ïîñëåäíîòî å ïîíÿòèå, ïîäðîáíî ðàçÿñíåíî â ïðàêòèêàòà  íà Åâðîïåéñêèÿ ñúä ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà â Ñòðàñáóðã ïî ïðèëîæåíèå íà ÷ë.6, ò.1 îò Êîíâåíöèÿòà çà çàùèòà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è îñíîâíèòå ñâîáîäè, êàòî îñíîâíèòå àñïåêòè, â êîèòî òî ñå ðàçãëåæäà ñå ñâåæäàò äî: äîñòúï äî ñúä /ãðàæäàíñêè è íàêàçàòåëíè äåëà/ â ãåîãðàôñêè ñìèñúë è äîñòúï äî îáæàëâàíå. Äîñòúïúò äî ïðàâîñúäèå â ãåîãðàôñêè ñìèñúë  îçíà÷àâà ñåäàëèùàòà íà ñúäèëèùàòà äà ñà ñúîáðàçåíè â âúçìîæíîñòòà íà ãðàæäàíèòå äà ïîñåòÿò ñãðàäàòà íà ñúäà, èçïîëçâàéêè ìèíèìàëíè ðåñóðñè çà òîâà - âðåìå, ïúòíè ðàçíîñêè. 

Åâåíòóàëíà ïðîìÿíà â ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè ùå äîïðèíåñå äî îïòèìàëíîòî è ñâîåâðåìåííî ðåøàâàíå íà âúïðîñà ñ íåðàâíîìåðíàòà íàòîâàðåíîñò áåç äà ñå ñòèãà äî çàêðèâàíå íà ñúäèëèùà èëè ïðåõâúðëÿíå íà íåçàåòè ùàòíè äëúæíîñòè. Åôåêòúò îò ïðîìÿíàòà ïðÿêî è â ñúâñåì êðàòúê ñðîê ùå ðåôëåêòèðà äî ñúðàçìåðíî ðàçïðåäåëåíèå íà  ïîñòúïëåíèÿòà íà äåëà îò íàé-íàòîâàðåíè ñúäèëèùà  êúì òàêèâà, êîèòî ñà ïî-ìàëêî íàòîâàðåíè è êîèòî ðàçïîëàãàò ñ íåîáõîäèìèÿ ìàòåðèàëåí è êàäðîâè ðåñóðñ äà ïîåìàò äîïúëíèòåëíî äåëà. 
Ïîñðåäñòâîì ïðîìÿíà â ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèÿ ðàéîí íà ÑÐÑ è ÑÃÑ, êàòî íÿêîè îòäàëå÷åíè ÷àñòè îò öåíòúðà íà ãð. Ñîôèÿ, ÷àñòè îò ñúäåáíè ðàéîíè, ðàçïîëàãàùè ñ îòíîñèòåëíà îáîñîáåíîñò /êâàðòàëè è ñåëà/ ïðåìèíàò êúì ðàéîíèòå íà ðàçïîëîæåíèòå â áëèçîñò äî ãð. Ñîôèÿ ðàéîííè ñúäèëèùà ùå ñå ñòèãíå äî íàìàëÿâàíå â èçâåñòíà ñòåïåí íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå â ãð. Ñîôèÿ îò åäíà ñòðàíà. Îò äðóãà ñòðàíà òîâà ùå äîâåäå äî ïîäîáðÿâàíå îáñëóæâàíåòî íà æèòåëèòå îò òåçè ðàéîíè, äîêîëêîòî äåëàòà èì ùå ñå ðàçãëåæäàò çíà÷èòåëíî ïî-áúðçî, à ïðèäâèæâàíåòî èì äî ðàçïîëîæåíèòå â áëèçîñò äî ãð. Ñîôèÿ ãðàäîâå ùå å óëåñíåíî â ñðàâíåíèå ñ íåîáõîäèìîñòòà äà äîñòèãíàò äî öåíòðàëíè ÷àñòè íà ñòîëèöàòà â ïèêîâèòå ÷àñîâå îò ðàáîòíèÿ äåí.
Òàêà ìîòèâèðàíî ïðåäëîæåíèåòî å áèëî ðàçãëåäàíî è îáñúäåíî íà çàñåäàíèå íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ, êîÿòî ñ ðåøåíèå ïî ò.37 îò Ïðîòîêîë ¹ 28/25.09.2018 ã.  å âúçëîæèëà íà Êîìèñèÿ “ÑÊÍÑÑ” êúì ÑÊ íà ÂÑÑ äà èçãîòâè ñòàíîâèùå ïî íåãî ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ âñè÷êè èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå è ïðè ñúîáðàçÿâàíå ñ ïðîåêòà, ïî êîéòî ÂÑÑ å áåíåôèöèåíò (“Ñúçäàâàíå íà ìîäåë çà îïòèìèçàöèÿ íà ñúäåáíàòà êàðòà íà áúëãàðñêèòå ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè è ðàçðàáîòâàíå íà ÅÈÑÑ”). Â èçïúëíåíèå íà öèòèðàíîòî ðåøåíèå å èçãîòâåí ïîäðîáåí è àðãóìåíòèðàí äîêëàä-ñòàíîâèùå, èçâîäèòå îò êîéòî äîïúëíèòåëíî îáîñíîâàâàò ïúðâîíà÷àëíî íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå è ñå ÿâÿâàò â íåãîâà ïîäêðåïà.

3. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изпрати на министъра на правосъдието решението по т. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. ведно с мотивите към него, за съгласуване съгласно изискванията на чл. 30, ал.1, т.7 от ЗСВ.

4. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след получаване на становището на министъра на правосъдието, да внесе,  на основание чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ, предложенията  по т. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9.  на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
  									
5. Предложението на комисията да се внесе на заседание на Съдийската колегия за разглеждане и произнасяне.
2. ÎÒÍÎÑÍÎ:  Ïèñìî îò ã-æà Òåîäîðà Òî÷êîâà - Ãëàâåí èíñïåêòîð íà Èíñïåêòîðàòà êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî âúçðàæåíèå ïî ïðåïèñêà íà ÈÂÑÑ îò ã-í Âàëåðè Öâåòàíîâ - ñúäèÿ â ÐÑ – Ïëåâåí, â êîåòî ñå îòïðàâÿ èñêàíå äî Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ çà ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèè îò ÐÑ – Ïëåâåí â Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ïëåâåí.
(Ïèñìî âõ.¹ 6002/22.06.2020 ã.)


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
 2.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå  ïèñìîòî îò ã-æà Òåîäîðà Òî÷êîâà - Ãëàâåí èíñïåêòîð íà Èíñïåêòîðàòà êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò.

 2.2. Äà ñå èçïðàòè ïèñìî äî àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ïëåâåí, ñ èñêàíå çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå îòíîñíî íàòîâàðåíîñòòà íà ÐÑ - Ïëåâåí, êàêòî è äàëè å âúçíèêíàëà íåîáõîäèìîñò çà êàäðîâîòî îáåçïå÷àâàíå ðàáîòàòà íà îðãàíà íà ñúäåáíàòà âëàñò, îò êîéòî ñà êîìàíäèðîâàíè ñúäèè.

2.3. Äà ñå óâåäîìè ã-í Âàëåðè Öâåòàíîâ - ñúäèÿ â ÐÑ – Ïëåâåí за решението на комисията.


3. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ðåøåíèå íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – øåñòî îòäåëåíèå ïî àäì.ä. ¹ 13214/2018 ã. âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ïðîòîêîë ¹ 27/18.09.2018 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ çà ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî â Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä íà Ëèëèÿ Òåðçèåâà-Âëàäèìèðîâà, ñúäèÿ â ÐÑ – Ïåùåðà.


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
3.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ðåøåíèå ¹ 8223/25.06.2020 ã. íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – øåñòî îòäåëåíèå ïî àäì.ä. ¹ 13214/2018 ãîäèíà.


4. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 22/24.06.2020 ã., ò. 21 íà Êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ðåøåíèå ïî ò. 15 îò ïðîòîêîë ¹ 18/09.06.2020 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ.  


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
4.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ðåøåíèå ïî ò. 21 îò ïðîòîêîë ¹ 22/24.06.2020 ã. íà Êîìèñèÿ „Áþäæåò è ôèíàíñè“ êúì Ïëåíóìà íà ÂÑÑ.

4.2. Ïðèîáùàâà ïðèåòèòå ïî ò. 4.1. ìàòåðèàëè êúì ïðåäëîæåíèÿòà è ìàòåðèàëèòå èçãîòâåíè îò ðàáîòíà ãðóïà, ñôîðìèðàíà ñ ðåøåíèå ïî ïðîòîêîë  ¹ 23/16.07.2019 ã.,  ò. 37 íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ çà èçãîòâÿíå íà àíàëèç íà ñòåïåíòà íà íàòîâàðåíîñò íà âîåííèòå ñúäèëèùà ñ îãëåä îïòèìèçèðàíå íà áðîÿ è ñòðóêòóðàòà èì.


5. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èçâëå÷åíèå îò ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã., ò. 11 íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ îòíîñíî èçãîòâÿíå íà åäèíåí êðèòåðèé çà îò÷èòàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïðè îáñúæäàíå íà èñêàíèÿ çà ðàçêðèâàíå íà íîâè ùàòíè áðîéêè.

		Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
5.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ðåøåíèå ïî ò. 11 îò ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ.
5.2. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà òî÷êàòà çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà ñëåä èçòè÷àíå íà äâóìåñå÷íèÿ ñðîê çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñòàíîâèùà îò ìàãèñòðàòè è ñúäèëèùà, îïðåäåëåí ñ ðåøåíèå íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã. è ñúãëàñíî îáÿâëåíèå, ïóáëèêóâàíî íà 03.07.2020 ã. íà ñàéòà íà ÂÑÑ.

5.3. Ñëåä èçòè÷àíå íà äâóìåñå÷íèÿ ñðîê âñè÷êè ñòàíîâèùà äà áúäàò ïðåäîñòàâåíè íà ÷ëåíîâåòå íà êîìèñèÿòà, ñ îãëåä èçãîòâÿíåòî íà ïðîåêò íà åäèíåí êðèòåðèé çà îò÷èòàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïðè îáñúæäàíå íà èñêàíèÿ çà ðàçêðèâàíå íà íîâè ùàòíè áðîéêè.


6. ÎÒÍÎÑÍÎ: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
(Писмо вх. № ВСС-6434/03.07.2020 г.).


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
6.1. Ïðèåìà îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ çà îáðàçóâàíåòî, äâèæåíèåòî è ïðèêëþ÷âàíåòî íà äåëàòà, ïîñòúïèëè âúâ Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä çà ïåðèîäà 01.01.2020  г. до 30.06.2020 г., ïðåäñòàâåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÂÀÑ íà îñíîâàíèå ÷ë. 122, àë. 1, ò. 14 îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò.
6.2. Âíàñÿ íà çàñåäàíèå íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ, íàñðî÷åíî íà 21 þëè 2020 ã., ïðåäñòàâåíàòà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÂÀÑ îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ ïî ò. 6.1.

6.3. Ïðåäëàãà íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ äà ïðèåìå ñëåäíèòå ðåøåíèÿ:
														                                                                                                       ÏÐÎÅÊÒ
                                                     
ÑÚÄÈÉÑÊÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÈÑØÈß ÑÚÄÅÁÅÍ ÑÚÂÅÒ 

Ð Å Ø È :

1. Ïðèåìà îáîáùåíà èíôîðìàöèÿ çà îáðàçóâàíåòî, äâèæåíèåòî è ïðèêëþ÷âàíåòî íà äåëàòà, ïîñòúïèëè âúâ Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä çà ïåðèîäà îò 01.01.2020  г. до 30.06.2020 г., ïðåäñòàâåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä íà îñíîâàíèå ÷ë. 122, àë. 1, ò. 14 îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò.
2. Îáîáùåíàòà èíôîðìàöèÿ äà ñå ïóáëèêóâà íà èíòåðíåò-ñòðàíèöàòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò â ðàçäåë „Ñúäåáíà ñòàòèñòèêà“.


7. ÎÒÍÎÑÍÎ: Писмо от административния ръководител на РС – Гоце Делчев с поставен въпрос относно индексите за резултати от инстанционна проверка по наказателни дела.
(Писмо вх. № ВСС-6553/06.07.2020 г.).


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

7.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå писмото от административния ръководител на РС – Гоце Делчев.

7.2. Äà ñå èçïðàòÿò ïèñìà äî àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä, Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä, ÐÑ – Ïëîâäèâ,  ÐÑ – Âàðíà è ÐÑ – Áóðãàñ, ñ èñêàíå çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå îòíîñíî îòðàçÿâàíåòî íà ðåçóëòàòà îò èíñòàíöèîííàòà ïðîâåðêà â êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé.


8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на РС – Тутракан относно единен критерий за отчитане натовареността при обсъждане на искания за разкриване на нови щатни бройки в съдилищата и предложения за оптимизация на съдилищата.
(Писмо вх. № ВСС-6533/06.07.2020 г.).


Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
8.1. Приема за сведение предложението от административния ръководител на РС – Тутракан.
8.2. Предложението по т. 8.1. да се приобщи към материалите постъпили в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22/26.06.2020 г. т. 11. и съобразно взетото решение на Комисията по т. 5.3.


9. ОТНОСНО Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
(Писмо вх. № ВСС-6771/09.07.2020 г.).


Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
9.1. Приема обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода 01.01.2020  г. до 30.06.2020 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

9.2. Внася на заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено на 21 юли 2020 г., представената от председателя на ВКС обобщена информация по т. 9.1.

9.3. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме следните решения:

														                                                                                 ПРОЕКТ
                                                     
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И :
1. Приема обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.01.2020  г. до 30.06.2020 г., представена от председателя на  Върховния касационен съд на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт. 
2. Обобщената информация да се публикува на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

10. ОТНОСНО: Обобщена информация във връзка с изпълнение на решение по т. 4 от протокол № 8/ 12.06.2020 г. от заседание на КСКНСС.


Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
	10.1. Приема обобщената  информация във връзка с изпълнение на решение по т. 4 от протокол № 8/ 12.06.2020 г. от заседание на КСКНСС.
10.2. Отлага вземането на решение за следващо заседание на комисията след запознаване с представената информация на всички членове на комисията.





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















