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



ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 12

îò äèñòàíöèîííîòî çàñåäàíèå ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà íà Êîìèñèÿ „Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà” êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò,
ïðîâåäåíî íà 21 îêòîìâðè 2020 ã.


Äíåñ, 21 îêòîìâðè 2020 ã. îò 14:00 ÷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. Äîêëàä îò Õðèñòèíà Òîäîðîâà-äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ „Ìåæäóíàðîäíà äåéíîñò è ïðîòîêîë“ âúâ âðúçêà ñ ïðåäñòîÿùî íà 10 íîåìâðè 2020 ã. èçñëóøâàíå íà Äîêëàäà îòíîñíî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà çà 2020 ã. çà Áúëãàðèÿ íà Ñúâåò „Îáùè âúïðîñè“, êàêòî è ñ ïðåäñòîÿùî èçãîòâÿíå íà ïëàí çà äåéñòâèå è íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåäëàãàíå íà ìåðêè ïî êîíñòàòèðàíèòå â Äîêëàäà îáëàñòè îò êîìïåòåíòíîñòòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-10240/08.10.2020 ã.)

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà  Ðàéîíåí ñúä – Òóòðàêàí, Îêðúæåí ñúä – Êþñòåíäèë, Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Äîáðè÷ è Ðàéîíåí ñúä – Áëàãîåâãðàä âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ò. 11, ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ îòíîñíî èçãîòâÿíåòî íà åäèíåí êðèòåðèé çà îò÷èòàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïðè îáñúæäàíå íà èñêàíèÿ çà ðàçêðèâàíå íà íîâè ùàòíè áðîéêè.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 11/07.10.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ)

3. Èñêàíå  îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ –Áëàãîåâãðàä, çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò ÐÑ – Áëàãîåâãðàä â ÎÑ – Áëàãîåâãðàä íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10034/02.10.2020 ã.)

4. Èñêàíå  îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ñëèâíèöà, çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò Ñîôèéñêè îêðúæåí ñúä, Ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí ñúä è Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ îáëàñò íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10357/09.10.2020 ã.)

5. Ïèñìî îò è.ô. àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ïëåâåí âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ò.2.2. îò ïðîòîêîë ¹ 9/16.07.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-6002/13.10.2020 ã.)

6. Èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Øóìåí, çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä –Øóìåí, ÎÑ – Øóìåí è ÐÑ – Âåëèêè Ïðåñëàâ íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10829/19.10.2020 ã.)

7. Ïèñìà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä äî Ñúäèéñêà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíè äàííè âúâ âðúçêà ñ ïðåäëîæåíèå çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.
(Ïèñìà âõ.¹ ÂÑÑ-10512/12.10.2020 ã.)

8. Ïðåäëîæåíèå îò Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ çà èçìåíåíèå íà Ïðàâèëàòà çà îöåíêà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå, ïðèåòè ñ ðåøåíèå íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 62/16.12.2015 ã.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-10687/14.10.2020 ã.) 

9. Ïèñìî îò Âåðîíèêà Èìîâà - ÷ëåí íà ðàáîòíàòà ãðóïà ñôîðìèðàíà âúâ âðúçêà ñ âíåäðÿâàíåòî íà ÅÈÑÑ ñ ðåøåíèå íà Ïëåíóìà íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 23/16.09.2020 ã., îòíîñíî ïîñòúïèëè ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèå íà Ïðàâèëàòà çà îöåíêà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå.
(Ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/19/14.10.2020 ã.) 

10. Ïèñìî îò Ãåðãàíà Ìóòàôîâà - ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò îòíîñíî ïîñòúïèëè âúïðîñè îò „Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“ ÀÄ âúâ âðúçêà ñ èç÷èñëÿâàíå íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå.
(Ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/19/15.10.2020)


Ïî äíåâíèÿ ðåä: 

1.ÎÒÍÎÑÍÎ: Äîêëàä îò Õðèñòèíà Òîäîðîâà-äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ „Ìåæäóíàðîäíà äåéíîñò è ïðîòîêîë“ âúâ âðúçêà ñ ïðåäñòîÿùî íà 10 íîåìâðè 2020 ã. èçñëóøâàíå íà Äîêëàäà îòíîñíî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà çà 2020 ã. çà Áúëãàðèÿ íà Ñúâåò „Îáùè âúïðîñè“, êàêòî è ñ ïðåäñòîÿùî èçãîòâÿíå íà ïëàí çà äåéñòâèå è íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåäëàãàíå íà ìåðêè ïî êîíñòàòèðàíèòå â Äîêëàäà îáëàñòè îò êîìïåòåíòíîñòòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-10240/08.10.2020 ã.)


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
	
1.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå Äîêëàä ñ ðåã. ¹ ÂÑÑ-10240/08.10.2020 ã.îò äèðåêòîðà íà äèðåêöèÿ „Ìåæäóíàðîäíà äåéíîñò è ïðîòîêîë“ â ÀÂÑÑ îòíîñíî ïîëó÷åíà èíôîðìàöèÿ âúâ âðúçêà ñ ïðåäñòîÿùî íà 10 íîåìâðè 2020 ã. èçñëóøâàíå íà Äîêëàäà îòíîñíî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà çà 2020 ã. çà Áúëãàðèÿ íà Ñúâåò „Îáùè âúïðîñè“, êàêòî è ñ ïðåäñòîÿùî èçãîòâÿíå íà ïëàí çà äåéñòâèå è íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåäëàãàíå íà ìåðêè ïî êîíñòàòèðàíèòå â Äîêëàäà îáëàñòè îò êîìïåòåíòíîñòòà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò.

1.2. Ïðèåìà ñòàíîâèùå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî Äîêëàäà îòíîñíî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà çà 2020 ã. çà Áúëãàðèÿ íà Ñúâåò „Îáùè âúïðîñè“.

1.3. Èçïðàùà ñòàíîâèùåòî íà ïðåäñòàâëÿâàùèÿ Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò çà âêëþ÷âàíå â çàñåäàíèåòî íà Ïëåíóìà íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò íà 22.10.2020 ã. 


  2. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèÿ îò àäìèíèñòðàòèâíèòå ðúêîâîäèòåëè íà  Ðàéîíåí ñúä – Òóòðàêàí, Îêðúæåí ñúä – Êþñòåíäèë, Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Äîáðè÷ è Ðàéîíåí ñúä – Áëàãîåâãðàä âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ò. 11, ïðîòîêîë ¹ 22/26.06.2020 ã. íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ îòíîñíî èçãîòâÿíåòî íà åäèíåí êðèòåðèé çà îò÷èòàíå íà íàòîâàðåíîñòòà ïðè îáñúæäàíå íà èñêàíèÿ çà ðàçêðèâàíå íà íîâè ùàòíè áðîéêè.
(Îòëîæåíà ñ ðåøåíèå ïî ò.2 îò ïðîòîêîë ¹ 11/07.10.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ)


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
 2.1. Äà ñå èçïðàòÿò ìàòåðèàëèòå íà ïîñòîÿííèòå ðàáîòíè ãðóïè ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà, ïî íàêàçàòåëíè äåëà è ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà, ñôîðìèðàíè ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò.7 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ãîäèíà, ñ ìîëáà çà ñòàíîâèùå â ðàçóìåí ñðîê.

2.2. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà òî÷êàòà çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.

3. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èñêàíå  îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ –Áëàãîåâãðàä çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò ÐÑ – Áëàãîåâãðàä â ÎÑ – Áëàãîåâãðàä íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10034/02.10.2020 ã.)


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

3.1. Äà ñå èçïðàòè èñêàíåòî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Áëàãîåâãðàä íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

3.2. Äà ñå èçïðàòè èñêàíåòî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Áëàãîåâãðàä íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Áëàãîåâãðàä çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

3.3. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà òî÷êàòà çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.

  4. ÎÒÍÎÑÍÎ: Èñêàíå  îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ñëèâíèöà çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò Ñîôèéñêè îêðúæåí ñúä, Ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí ñúä è Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ îáëàñò íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10357/09.10.2020 ã.)


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
4.1. Äà ñå èçïðàòè èñêàíåòî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ñëèâíèöà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

4.2. Äà ñå èçïðàòè èñêàíåòî îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ñëèâíèöà íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä – Ñîôèÿ çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

4.3. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà òî÷êàòà çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.


5. ÎÒÍÎÑÍÎ:  Ïèñìî îò è.ô. àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ïëåâåí âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ò. 2.2. îò ïðîòîêîë ¹ 9/16.07.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ. (Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-6002/13.10.2020 ã.)

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
5.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ïèñìîòî íà è.ô. àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ïëåâåí âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå ïî ò.2.2. îò ïðîòîêîë ¹ 9/16.07.2020 ã. íà ÊÑÊÍÑÑ çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå îòíîñíî íàòîâàðåíîñòòà íà ÐÑ – Ïëåâåí.

5.2. Íàìèðà çà íåîñíîâàòåëíî èñêàíåòî на г-н Валери Цветанов - съдия в РС – Плевен за прекратяване от Съдийската колегия на ВСС êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèèòå îò ÐÑ – Ïëåâåí Âåñåëèí Íèêîëàåâ è Ðàëèöà Ìàðèíñêà-Àíãåëîâà â ÀäìÑ – Ïëåâåí.
Мотиви: В заседание на КСКНСС, проведено на 16.07.2020 г., е разгледано  писмо от г-жа Теодора Точкова - Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (вх.№ 6002/22.06.2020 г.), с което е изпратено възражение от г-н Валери Цветанов - съдия в РС – Плевен  по преписка на ИВСС. Във възражението се съдържа искане Съдийската колегия на ВСС, с оглед правомощията й по чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ, да вземе решение за прекратяване командироването на съдиите îò Ðàéîíåí ñúä – Ïëåâåí Âåñåëèí Íèêîëàåâ è Ðàëèöà Ìàðèíñêà-Àíãåëîâà â ÀäìÑ – Ïëåâåí. 
По повод отправеното искане, с решение на КСКНСС на СК към ВСС по протокол № 9 от 16.07.2020 г., т. 2.2. е поискано становище от и.ф. административния ръководител на РС – Плевен 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. Â èçïúëíåíèå íà òîâà ðåøåíèå âúâ ÂÑÑ å ïîñòúïèëî ïèñìî ñ âõ.¹ ÂÑÑ-6002/13.10.2020 ã. îò  è.ô. àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Ïëåâåí, с което уведомява комисията за проведено Общо събрание на съдиите от РС – Плевен. В писмото се сочи, че Общото събрание е приело решение против командироването на магистрати и отнемането на щатни бройки.
На база статистическите данни за дейността на РС – Плевен, данните  за натовареност и наличната към момента кадрова обезпеченост, Комисията прецени, че няма основание за прекратяване командироването на съдиите Âåñåëèí Íèêîëàåâ è Ðàëèöà Ìàðèíñêà-Àíãåëîâà â ÀäìÑ – Ïëåâåí.
Към 21.10. 2020 г.  щатната численост на РС – Плевен е 25 (двадесет и пет) щатни бройки за съдия, включително една за административен ръководител и една за заместник на административния ръководител. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/08.10.2020 г. е разкрита една нова бройка за съдия. С решение на Съдийската колегия  на ВСС по протокол № 36/20.10.2020 г., същата е заета, чрез преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на административния ръководител на РС – Червен бряг, чийто мандат е изтекъл. Към днешна дата съда е кадрово обезпечен, като само бройката за длъжността „административен ръководител“ е свободна.  
Натовареността по щат на един съдия месечно в РС – Плевен по постъпили дела за I-во полугодие на 2020 г. е 27,76 бр. при средна за всички районни съдилища (без СРС) 25,93 бр.,  а  за районните съдилища в областните центрове - 27,64 бр. 
По дела за разглеждане натовареността на един съдия месечно е 34,63 бр., при средна 36,46 бр. за всички районни съдилища и 38,97 бр. за районните съдилища в областните центрове. За същия период действителната натовареност на 1 (един) съдия месечно по постъпили дела е 33,60 бр. при средна за всички районни съдилища 31,16 бр. и съответно 33,23 бр. за районните съдилища в областните центрове. По дела за разглеждане действителната натовареност на един съдия от РС – Плевен е 41,90 бр. при средна за районните съдилища 43,81 бр. и съответно 46,84 бр.  тези в областните центрове. 
От посочените данни може да се направи извод, че по отношение на натовареността, както по щат, така и действителна, съдиите от РС – Плевен са с натовареност около средната. 
По статистически данни за I-во полугодие на 2020 г. общият брой дела за разглеждане от съдиите в РС – Плевен е 4 986 бр., от тях 3 998 бр. са  новопостъпилите дела. Разглежданите гражданските дела са 3 498 бр. (70%) и 1 488 бр. (30%) - наказателни дела. 
С най-голям дял от гражданските дела за разглеждане са заповедните с дял от 46% (1 597 бр.) при средно 34% за всички районни съдилища.  След тях са исковите производства – 1 517 бр. (43%), при средно 56% за всички районни съдилища. Натовареността по щат на един съдия месечно от ГО е 44,85 бр. дела за разглеждане. Натовареността на съдиите от ГО през последните години намалява, като за 2019 г. натовареността на един граждански съдия е била 58,31 броя. 
С най-голям дял от наказателните дела да разглеждане са частните наказателни дела - 531 бр. или 36%. След тях са делата с административно наказателен характер - 488 бр. или 33%. Наказателните дела от общ характер съставляват 30% (439 бр.) от делата за разглеждане. Натовареността по щат на един съдия месечно от НО е 22,55 бр. дела за разглеждане като за 2019 г. натовареността на един наказателен съдия е била близка до тази, а именно 22,41 броя.
Комисията разгледа и статистическите данни за дейността и натовареността на АдмС – Плевен – органът, в който са командировани двама от съдиите от РС – Плевен. 
От данните за натовареността, АдмС – Плевен е с натовареност близка до средната за нивото, а именно: по постъпили дела натовареността на един съдия месечно за I-во полугодие на 2020 г. е 11,17 бр. при средна 11,48 бр., по дела за разглеждане натовареността е 17,67 бр. при средна 18,38 броя. 
Действителната натовареност на съдиите за същия период също е близка до средната – по постъпили дела е 11,17 бр. при средна 12,28 бр., а по дела за разглеждане - 17,67 бр. при средна 19,66 броя. 
За 2019 г. данните за натовареността са подобни, а именно: по постъпили дела натовареността на един съдия месечно е 14,94 бр. при средна 13,84 бр., по дела за разглеждане натовареността е 17,35 бр. при средна 17,19 броя. Действителната натовареност на съдиите за същия период също е 20,78 бр. по постъпили дела при средна 15,28 бр., а по дела за разглеждане действителната натовареност на съдиите е 24,14 бр. при средна 18,99 броя.
На база данните за натовареност на двата органа, Комисията счита, че няма основание за прекратяване командироването на съдиите Веселин Николаев и Ралица Маринска-Ангелова от РС – Плевен в АдмС – Плевен.

5.3. Âíàñÿ материалите по преписката в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 27.10.2020 г., като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	

ÏÐÎÅÊÒ

ÑÚÄÈÉÑÊÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÈÑØÈß ÑÚÄÅÁÅÍ ÑÚÂÅÒ
Ð Å Ø È :

1. Îñòàâÿ áåç óâàæåíèå èñêàíåòî íà ã-í Âàëåðè Öâåòàíîâ - ñúäèÿ â ÐÑ – Ïëåâåí îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèèòå îò ÐÑ – Ïëåâåí Âåñåëèí Íèêîëàåâ è Ðàëèöà Ìàðèíñêà-Àíãåëîâà â ÀäìÑ – Ïëåâåí.

2. Èçïðàùà ðåøåíèåòî ïî ò. 1 íà è.ô. àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà  ÐÑ – Ïëåâåí, çà ñâåäåíèå.  

 3. Èçïðàùà ðåøåíèåòî ïî ò. 1 íà ã-í Âàëåðè Öâåòàíîâ - ñúäèÿ â ÐÑ – Ïëåâåí, çà ñâåäåíèå.  


6. ÎÒÍÎÑÍÎ:  Èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Øóìåí, çà ïðåêðàòÿâàíå íà êîìàíäèðîâàíå íà ñúäèè îò Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä –Øóìåí, ÎÑ – Øóìåí è ÐÑ – Âåëèêè Ïðåñëàâ íà îñíîâàíèå ÷ë. 30, àë. 5, ò. 18 îò ÇÑÂ.
(Ïèñìî âõ. ¹ ÂÑÑ- 10829/19.10.2020 ã.)

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò  
Ð Å Ø È:
6.1. Èçðàçÿâà îòðèöàòåëíî ñòàíîâèùå ïî íàïðàâåíîòî èñêàíå îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Øóìåí îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèè îò ÐÑ – Øóìåí â Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä –Øóìåí, ÎÑ – Øóìåí è ÐÑ – Âåëèêè Ïðåñëàâ.

Мотиви: По статистически данни за I-во полугодие на 2020 г. общият брой дела за разглеждане от съдиите в РС – Шумен е 3 015 бр., от тях 2 343 бр. са  новопостъпилите дела. Гражданските дела са 1 720 бр. (57%) и 1 295 бр. (43%) - наказателни дела. Делът на гражданските и наказателните дела за разглеждане са намалели спрямо 2019 г., като делът на гражданските дела е бил 60% или 4 375 бр. а на наказателните - 40% или 2 864 броя.
През първото полугодие на 2020 г. в РС – Шумен с най-голям дял от гражданските дела за разглеждане са исковите производства – 943 бр. (55%) при средно 56% за всички районни съдилища. Заповедните производства са с дял от 34% (578 бр.), колкото средно за всички районни съдилища.  Натовареността по щат на 1 (един) съдия месечно от ГО за I-во полугодие на 2020 г.  е 31,85 бр. дела за разглеждане, а за 2019 г. е била 40,51 броя. 
При наказателните дела най-много за разглеждане са частните наказателни дела - 775 бр. или 60%. Следват ги делата с административно наказателен характер - 332 бр. или 26%. Наказателните дела от общ характер съставляват едва 13% (168 бр.) от делата за разглеждане. Натовареността по щат на един съдия месечно от НО за същия период е 30,83 бр. дела за разглеждане, за 2019 г. натовареността е била 34,10 броя.
Общата натовареност по щат на 1 (един) съдия месечно в РС – Шумен по постъпили дела за I-во полугодие на 2020 г. е 24,41 бр. при средна за нивото съответно 25,93 бр., а по дела за разглеждане - 31,41 бр., при средна 36,46 бр. За същия период действителната натовареност на 1 (един) съдия месечно по постъпили дела е 30,04 бр. при средна 31,16 броя. Действителната натовареност по дела за разглеждане е 38,65 при средна 43,81 броя.
Действителната натовареност на съдиите през I-во полугодие на 2020 г. е по-ниска отколкото през 2019 г., като данните за предходната година са следните: по постъпили дела е била 39,98 бр. при средна 42,28 бр., а по дела за разглеждане - 43,61 бр. при средна 47,68 броя.
Важен фактор за определяне на реалната натовареност на съдиите има и броят на решенията по чл. 235 ал. 5 от ГПК, които се постановяват след като делото е насрочено в открито съдебно заседание и такова е било проведено, респективно броят на постановените присъди и броят на постановените решения по НАХД. За РС – Шумен данните по тези показатели сочат натовареност под средната за районните съдилища. За I-во полугодие на 2020 г. средната натовареност на един граждански съдия по брой решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК е 8,07 бр. месечно а за РС – Шумен е 5,02 броя. Средната натовареност на наказателен съдия по брой постановени присъди е 0,88 бр. при 0,45 бр. за РС – Шумен и 4,37 бр. месечно на съдия решения по НАХД а за РС – Шумен - 4,24 броя.
Независимо от командироването на тримата съдии натовареността на съдиите от РС – Шумен остава под средната за нивото. 
От друга страна, данните за натовареността на съдилищата, в които са командировани съдиите от РС – Шумен сочат следното:
АдмС – Шумен, в който е командирован един съдия от РС – Шумен, от статистическите данни за I-во полугодие на 2020 г., е с натовареност по щат 11,39 бр. постъпили дела при средна за административните съдилища 11,48 броя. Натовареността по брой дела за разглеждане е 14,83 бр. при средна 18,38 броя. Действителната натовареност на съдиите съвпада с натовареността по щат и също е близка до средната действителна натовареност за административните съдилища, а именно: средна по постъпили дела 12,28 бр. а по брой дела за разглеждане - 19,66 броя.
ОС – Шумен, в който е командирован друг съдия от РС – Шумен, за I-во полугодие на 2020 г., е с натовареност по щат 7,62 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия при средна за нивото 10,35 бр.  (без СпНС и СГС). Действителната натовареност за същия период е 8,21 бр. дела за разглеждане при средна 12,32 броя. Данните за натовареността по постъпили дела е следната: по щат е 5,17 бр. при средна 7,27 бр. и действителна натовареност 5,56 бр. при средна 8,66 броя.  
РС – Велики Преслав, в който е командирован още един съдия от РС – Шумен, по действителна натовареност е на 39 място от 113 районни съдилища за I-во полугодие на 2020 г., а именно 44,75 бр. дела за разглеждане при средна 43,81 бр. (без СРС). РС – Шумен е на 68 място по същия показател. Натовареността по щат на един съдия месечно от РС – Велики Преслав е 39,78 бр. дела за разглеждане при средна 36,46 броя. И по двата показателя РС – Велики Преслав е с натовареност над средната за ниво. 
По постъпили дела данните са следните: натовареност по щат 24,33 бр. при средна 25,93 бр. и действителна натовареност 27,38 бр. при средна 31,16 броя. От данните за натовареността по основните показатели е видно, РС – Велики Преслав е по-натоварен от РС – Шумен.
На база данните за натовареност на цитираните по-горе органи на съдебната власт, Комисията счита, че няма основание за прекратяване командироването  на съдиите от РС – Шумен в АдмС– Шумен, ОС – Шумен и РС – Велики Преслав.

6.2. Âíàñÿ èñêàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Øóìåí îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèè îò ÐÑ – Øóìåí, в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 27.10.2020 г., като предлага на СК на ВСС да приеме следните решения:	
ÏÐÎÅÊÒ

ÑÚÄÈÉÑÊÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÈÑØÈß ÑÚÄÅÁÅÍ ÑÚÂÅÒ
Ð Å Ø È :

1. Îñòàâÿ áåç óâàæåíèå èñêàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà ÐÑ – Øóìåí îòíîñíî ïðåêðàòÿâàíå êîìàíäèðîâàíåòî íà ñúäèè îò ÐÑ – Øóìåí.

2. Èçïðàùà ðåøåíèåòî ïî ò. 1 íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà  ÐÑ – Øóìåí, çà ñâåäåíèå.  


7. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïèñìà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä äî Ñúäèéñêà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíè äàííè âúâ âðúçêà ñ ïðåäëîæåíèå çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.
(Ïèñìà âõ.¹ ÂÑÑ-10512/12.10.2020 ã.)

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
7.1. Ïðèåìà çà ñâåäåíèå ïèñìàòà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä äî Ñúäèéñêà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíè äàííè âúâ âðúçêà ñ ïðåäëîæåíèå çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.

7.2. Ïðèîáùàâà ìàòåðèàëèòå ïî ò. 7.1. êúì ìàòåðèàëèòå âíåñåíè çà ðàçãëåæäàíå â Ñúäèéñêà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò îòíîñíî ïðåäëîæåíèåòî çà ïðîìÿíà íà ãðàíèöèòå íà ñúäåáíèòå ðàéîíè.

8. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïðåäëîæåíèå îò Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ çà èçìåíåíèå íà Ïðàâèëàòà çà îöåíêà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå, ïðèåòè ñ ðåøåíèå íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 62/16.12.2015 ã.
(Ïèñìî âõ.¹ ÂÑÑ-10687/14.10.2020 ã.) 



Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
 8.1. Äà ñå èçïðàòè ïðåäëîæåíèåòî îò Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ñîôèéñêè ãðàäñêè ñúä çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

8.2. Äà ñå èçïðàòè ïðåäëîæåíèåòî îò Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä çà èçðàçÿâàíå íà ñòàíîâèùå.

8.3. Äà ñå èçïðàòè ïðåäëîæåíèåòî îò Àïåëàòèâåí ñúä – Ñîôèÿ íà ïîñòîÿííèòå ðàáîòíè ãðóïè ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà, ïî íàêàçàòåëíè äåëà è ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà, ñôîðìèðàíè ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò.7 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ãîäèíà ñ ìîëáà çà ñòàíîâèùå â ðàçóìåí ñðîê.

8.4. Îòëàãà ðàçãëåæäàíåòî íà òî÷êàòà çà ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà.

9. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïèñìî îò ã-æà Âåðîíèêà Èìîâà - ÷ëåí íà ðàáîòíàòà ãðóïà ñôîðìèðàíà âúâ âðúçêà ñ âíåäðÿâàíåòî íà ÅÈÑÑ ñ ðåøåíèå íà Ïëåíóìà íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 23/16.09.2020 ã., îòíîñíî ïîñòúïèëè ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèå íà Ïðàâèëàòà çà îöåíêà íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå.
(Ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/19/14.10.2020 ã.) 


Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
9.1. Äà ñå èçïðàòè ïèñìîòî îò ã-æà Âåðîíèêà Èìîâà íà ïîñòîÿííèòå ðàáîòíè ãðóïè ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà, ïî íàêàçàòåëíè äåëà è ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà, ñôîðìèðàíè ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò.7 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ãîäèíà ñ ìîëáà çà ñòàíîâèùå â ðàçóìåí ñðîê.

9.2. Äà ñå âíåñå â ñëåäâàùî çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà ïðåäëîæåíèå íà ðàáîòíàòà ãðóïà ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà ñôîðìèðàíà ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò.7 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ãîäèíà.

9.3. Äà ñå èçïðàòè ïðåïèñ îò ðåøåíèåòî íà ã-æà Âåðîíèêà Èìîâà, ÷ëåí íà ÂÑÑ è ÷ëåí íà ðàáîòíàòà ãðóïà ñôîðìèðàíà âúâ âðúçêà ñ âíåäðÿâàíåòî íà ÅÈÑÑ ñ ðåøåíèå íà Ïëåíóìà íà ÂÑÑ ïî ïðîòîêîë ¹ 23/16.09.2020 ã., çà ñâåäåíèå.

10. ÎÒÍÎÑÍÎ: Ïèñìî îò ã-æà Ãåðãàíà Ìóòàôîâà - ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò îòíîñíî ïîñòúïèëè âúïðîñè îò „Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“ ÀÄ âúâ âðúçêà ñ èç÷èñëÿâàíå íà íàòîâàðåíîñòòà íà ñúäèèòå.
(Ïèñìî èçõ.¹ ÂÑÑ-495/19/15.10.2020)

Êîìèñèÿ "Ñúäåáíà êàðòà, íàòîâàðåíîñò è ñúäåáíà ñòàòèñòèêà"
              êúì Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò
Ð Å Ø È:
10.1. Äà ñå èçïðàòè ïèñìîòî îò ã-æà Ãåðãàíà Ìóòàôîâà íà ïîñòîÿííèòå ðàáîòíè ãðóïè ïî ãðàæäàíñêè, òúðãîâñêè è ôèðìåíè äåëà, ïî íàêàçàòåëíè äåëà è ïî àäìèíèñòðàòèâíè äåëà, ñôîðìèðàíè ñ ðåøåíèå íà ÊÑÊÍÑÑ ïî ò.7 îò ïðîòîêîë ¹ 7/27.05.2020 ãîäèíà ñ ìîëáà çà ñòàíîâèùå â ðàçóìåí ñðîê.
 
10.2. Èçïðàùà ïîñòúïèëîòî ñòàíîâèùå îò ÷ëåíîâå íà ðàáîòíàòà ãðóïà ïî ãðàæäàíñêè è òúðãîâñêè äåëà êúì  ÊÑÊÍÑÑ 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“, çà ñâåäåíèå.





ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
						ÊÎÌÈÑÈß „ÑÚÄÅÁÍÀ ÊÀÐÒÀ,
ÍÀÒÎÂÀÐÅÍÎÑÒ È ÑÚÄÅÁÍÀ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ“:   / ï /
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