УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Обръщамe се към вас по повод стартирането на изследването за
натовареността. Това е първото по мащаба и естеството си емпирично
проучване, което цели да събере първична информация за времето, което
отделят съдиите при разглеждане и решаване на отделните видове дела.
Крайната цел на изследването е, след като се съберат и анализират
достатъчни по обем и достоверност данни, да се създаде норма за
натовареност на съдиите, а също и да се изведе обективен критерий за
тежестта на отделните видове дела.
За да се гарантира валидност и обективност на изследването е
необходимо участието на колкото се може повече съдии. Ние съдиите
имаме интерес от това да бъде установена справедлива норма за разумна
натовареност, защото от това зависи обективността и честността на
процеса по оценка на съдийската работа, както и реализирането на
предвидима и справедлива дисциплинарна дейност. Затова участието на
повече съдии в започващото изследване е от решаващо значение за неговия
успех.
Вашият личен опит и преценка за необходимото време за
разглеждане и приключване на различните типове дела са основната цел на
изследването. Достатъчно е добросъвестно да отразите времето,
необходимо като ваш личен ресурс, за разглеждането и решаването на
определен тип дела. Методологията, разработена за измерване тежестта на
делата, работи с осреднени стойности и позволява възпроизвеждането на
реалната динамика на съдийската работа, обобщавайки различните оценки.
Сега ще ви предоставим полезна информация, която ще ви помогне
при участието ви в изследването:
1. Всеки от вас ще получи по електронната поща линк с анкетните
карти, които трябва да попълни. Работата с електронните карти е улеснена,
като само трябва да следвате последователността, която автоматично е
заложена при програмирането им. Видът и броят на анкетните карти, които
всеки ще попълни, също са заложени автоматично в програмата на
електронния въпросник. Всеки, който попълва анкетна карта, може да
отдели колкото време му е необходимо в различни дни от периода на
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изследването, като при прекъсване не е необходимо да започва отначало, а
да продължи от мястото, до което е стигнал при предходното записване на
информация. Информацията се запазва на всеки етап от попълването на
анкетата.
2. Електронният въпросник съдържа титулна част, в която следва да
попълните вашите имена, стаж (юридически и съдийски), месторабота,
град, както и групи дела, разглеждани от вас през последните 12 месеца.
Тази информация се попълва еднократно.
3. Следващата част от анкетната карта съдържа описание на времето
необходимо за извършване на процесуалните действия на дела от
конкретни групи. Компютърът автоматично генерира групи дела, избрани
от гледаните от вас през последната година. Всеки съдия ще попълни
данни за дела от около 7-10 групи.
За всяка избрана група последователно се попълват данни за
необходимото време за разглеждане на дела с обичайна, типична
сложност и необходимото време при дела с усложнения.
Само за наказателните и административни дела се посочва и
фактически изразходеното време при конкретно последно приключило
дело от същата група.
Подробни писмени указания за попълване на картите по
административни, граждански и наказателни дела ще изпратим по
електронната поща на всеки.
При възникване на други въпроси във връзка с изследването, може
по всяко време до се обаждате по телефона или да се свържете по
електронната поща с Комисията по натовареност при ВСС. Лица за
контакт:
- Калин Калпакчиев /член на ВСС и председател на комисията/ kkalpakchiev@gmail.com, 0888 974 399;
- Емилия Петкова /сътрудник на комисията от администрацията на
ВСС/ – emi.stenografkata@gmail.com, 0888 663 928.
4. Финалната част от анкетната карта е описание на времето,
необходимо за извършването на допълнителни дейности, свързани със
съдийската ви работата (напр. участие в състав на друг докладчик, участие
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в етични или атестационни комисии, обучения и т.н.). Тази информация се
попълва еднократно и е на годишна база.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Разчитаме на участието ви и предварително благодарим за
отделеното време. Още веднъж посочваме, че вашият личен опит и
преценка за необходимото време за разглеждане и приключване на
различните типове дела са основната цел на изследването. Достатъчно е
добросъвестно да отразите времето, необходимо като ваш личен ресурс, за
разглеждането и решаването на определен тип дела. Трябва да знаете, че
освен за извършване на изследването, предоставената от вас информация
няма да бъде използвана за други цели.
Вложените усилия при провеждането на емпиричното изследване са
в интерес на всички съдии, тъй като резултатите от него ще позволят
изработването на ефективна система за отчитане и оценка на съдийската
натовареност.
Комисия по натовареност при ВСС

