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Г-Н БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ 

/ На Ваш изх. № 304/30.03.2016 г./ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАГДАЛИНЧЕВ, 
На свое заседание проведено на 5 април 2016 г. Комисията по анализ и отчитане 

степента на натовареност на органите на съдебната власт разгледа Ваше писмо относно 
Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол 
№ 62/16.12.2016 г., т.9, изменени и допълнени с решение от 24.03.2016 г., по протокол 
№15, т. 81. 

Правилата се основават на резултатите от проведено през 2014-2015 г. 
емпирично изследване на натовареността с участието на съдиите от районните, 
окръжните, военните, административните, специализирания наказателен и апелативните 
съдилища. В изследването се включих! 60% от съдиите в България (участвалите съдии 
са над 1100 в цялата страна, от всички рангове съдилища) и дадоха собствената си 
оценка за необходимите им времеви ресурси и съответно сложността на делата, на 
базата на опита си с разглеждането им. 

Категорично искаме да опровергаем опасенията, че новата система за отчитане и 
оценка на натовареността ще ощети съдиите в атестирането, дисциплинарните 
производства, ще подцени труда на едни съдии пред други, ще доведе до закриване на 
съдилища и т.н. Получените данни ще бъдат внимателно анализирани от ВСС на 
шестмесечен и едногодишен период. В края на тези периоди ще обсъдим възможността 
за подобрения и усъвършенстване на приетата система за отчитане на натовареност. 

При предприемане на реформа на съдебната карта и при сравняване на 
натовареността на съдилища от различен вид от значение е натовареността на 
съдилищата в рамките на съответното ниво или специализирана система. 

Натовареността на административните съдилища ще се сравнява в рамките на 
самата система, а не съотносимо към системата на общите съдилища. 

Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната 
власт Ви благодари за изразеното становище. 

КАЛПАКЧИЕВ 


