ПРОТОКОЛ № 10
от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт

8 март 2016 г.
/вторник-14,30 часа/


	Днес, 8 март 2016 г., вторник от 14,30 часа се проведе заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /Комисия по натовареност/ към ВСС, в състав: 

					 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
				   ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛКА АТАНАСОВА

					          ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
							         КАМЕН ИВАНОВ
							         МАРИЯ КУЗМАНОВА
							         МИЛКА ИТОВА - отсъства
							         РУМЕН БОЕВ - отсъства
							         РУМЕН ГЕОРГИЕВ
							         ЮЛИАНА КОЛЕВА
							         СОНЯ НАЙДЕНОВА


	Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: 
	 Румен Митев – началник отдел „САОД,” Галина Хаджиева и Емилия Петкова –експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.



	След разисквания по предварително обявения ред и допълнително постъпили материали, 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:
	
	Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки:

- Писмо изх.№ РД-13-225/02.03.2016 г. от председателя на Апелативен съд-Бургас относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2016 г. /вх.№ 11-04-104/07.03.2016 г./, като точка 3 от дневния ред;

- Организационни въпроси във връзка с предстоящото заседание на ВСС на 09.03.2016 г. за обсъждане на извършените и предстоящи действия във връзка с оптимизиране на структурата на съдебните райони, като точка 4 от дневния ред.


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. ОТНОСНО: Писмо от съдии от Софийски районен съд относно осигуряване на нормални условия на труд в съда. /вх.№ 11-07-533/29.02.2016 г./

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

1.1.Да се проведе среща със съдиите от Софийски районен съд, след запознаване със статистическите данни за дейността на съда 2015 г.
1.2. Писмото да се приобщи към материалите за заседанието на Висшия съдебен съвет на 09.03.2016 г.


	2. ОТНОСНО: Писмо получено по електронна поща от главен експерт Евгени Господинов в Министерство на правосъдието относно мерки и действия от пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /вх.№ 04-00-063/07.03.2016 г./

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	2.1. Приема за сведение писмо получено по електронна поща от главен експерт Евгени Господинов в Министерство на правосъдието относно мерки и действия от пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /вх.№ 04-00-063/07.03.2016 г./.
	2.2. Комисията констатира, че посочените мерки 3.2.1 и 3.2.2 и дейностите към тях,  не са актуални, поради което е необходим цялостен преглед на последния вариант на проекта на пътна карта по Стратегическа цел 3 „Ефективно администриране на съдебната власт“ и по-конкретно  на мерките, заложени по Специфична цел 2 „Регулиране на натовареността на магистратите и на структурите на съдебната власт“, с оглед ВСС своевременно  да вземе становище преди окончателното й одобряване от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. В тази връзка да се изиска от Министерството на правосъдието  да предостави на ВСС последният вариант на проект на пътната карта по Стратегическа цел 3, който да включва посочване на бюджетните средства, които министерството предвижда по отделните мерки, за да може ВСС да вземе становище и по отношение на предвижданите бюджети.



	3. ОТНОСНО: Писмо изх.№ РД-13-225/02.03.2016 г. от председателя на Апелативен съд-Бургас относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2016 г. /вх.№ 11-04-104/07.03.2016 г./

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	3.1. Приема за сведение писмо изх.№ РД-13-225/02.03.2016 г. от председателя на Апелативен съд-Бургас относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2016 г. /вх.№ 11-04-104/07.03.2016 г./
	3.2. Предоставя писмото на председателя на КАОСНОСВ за обобщаване заедно с другите постъпили становища, съгласно решение на комисията по протокол № 2/19.01.2016 г., т.7.



4.ОТНОСНО: Организационни въпроси във връзка с предстоящото заседание на ВСС на 09.03.2016 г. за обсъждане на извършените и предстоящи действия във връзка с оптимизиране на структурата на съдебните райони. 
Приложение: Доклади от Мария Кузманова и Румен Боев
	
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ: 

	4.1. Приема приложените доклади и ги приобщава към материалите за заседанието на Висшия съдебен съвет на 09.03.2016 г.





				ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					 КАОСНОСВ:            /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ












