ПРОТОКОЛ № 11
от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт

15 март 2016 г.
/вторник-14,30 часа/


	Днес, 15 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 - отсъства

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


	Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: 
	 Красимира Василева - началник о-л „ЮОДКВСС”, Румен Митев – началник отдел „САОД,” , Ирена Цанова – старши експерт и Емилия Петкова – главен експерт 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:

-  Извлечение от протокол № 11, т. 11 от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно предложения от управителя на „Смарт системс 2010” ЕООД и съдии от Софийски районен съд за корекции на статистически кодове в актуализираните кодове, приети с решение на ВСС, протокол № 62/16.12.2016 г., като точка 4.1. от дневния ред;





	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

		1. ОТНОСНО: Писмо изх.№ РД-08-153/07.03.2016 г. от Административен съд-	Бургас относно процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ. /вх.№ 11-11-170/10.03.2016 г./

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

		1.1.Приема за сведение писмо изх.№ РД-08-153/07.03.2016 г. от 	Административен съд-Бургас относно процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ, като счита, 	че същото следва да бъде взето предвид при обсъждане на работно заседание на 	23.03.2016 г.
		1.2.Предлага на КПА двете комисии съвместно да предложат на 	представляващия ВСС да свика работно заседание на 23.03.2016 г. от 14,00 часа, за 	обсъждане на  въпроса за приложението на чл. 194 от ЗСВ.
		1.3. Изпраща решението на КПА, за сведение.



	2.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 2-1-28/07.03.2016 г. от председателя на Административен съд-Враца относно адм. дело № 339/2015 г. по описа на АС-Враца със страни Адриана Георгиева Добрева и председателя на РС-Козлудуй. /вх. № 11-11-037/11.03.2016 г./

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

	2.1.  Приема за сведение писмо изх.№ 2-1-28/07.03.2016 г. от председателя на Административен съд-Враца.


	
	3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/08.03.2016 г., т. 3 от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно становище на управителя на „Смарт системс 2010” ЕООД във връзка с въпроси свързани с работата на Централизираната система за разпределение на делата. 

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

	3.1. Приема за сведение становище на управителя на „Смарт системс 2010” ЕООД във връзка с въпроси свързани с работата на Централизираната система за разпределение на делата, изпратено с решение на Комисия „ Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 10/08.03.2016 г., т.3.



	4.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/08.03.2016г., т.5 от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно предложения от „Информационно обслужване” АД за допълване на статистически кодове в актуализираните кодове, приети с решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г.

		4.1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/08.03.2016г., т. 11 от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно предложения от управителя на „Смарт системс 2010” ЕООД и съдии от Софийски районен съд за корекции на статистически кодове в актуализираните кодове, приети с решение на ВСС, протокол № 62/16.12.2016 г.


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

	4.1.  Възлага на Мария Кузманова съвместно с представители от фокус-групата за граждански дела, определена с решение на КАОСНОСВ по протокол №14/08.04.2015 г., т. 5 да изготви таблица за съответствие между групите дела по натовареност и статистическите кодове за граждански и търговски дела в срок до 25.03.2016 г.
	 




				ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					 КАОСНОСВ:       /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ









