ПРОТОКОЛ № 44

от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на 
органите на съдебната власт към
Висшия съдебен съвет

15 декември 2015 г.
/вторник-14,30 часа/


	Днес, 15 декември 2015 г., вторник, 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

	Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Румен Митев – началник отдел „САОД”, Галина Хаджиева и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.
	По т.2 присъстват и Камелия Чукарска-системен администратир на ОС-гр. Перник и Марин Кошутов-управител на „Смарт системс2010”ЕООД.

	След разисквания по предварително обявения дневен 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.№  94-С-1141/11.12.2015 г. от председателя на Общински съвет– гр. Котел относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България. /вх.№ 96-00-681/14.12.2015 г./, като точка 7 от дневния ред;
- Писмо изх.№ 2255/11.12.2015 г. от председателя на Районен съд-гр. Тетевен с приложено становище от адвокати работещи на територията на РС Тетевен във връзка с Решение №40/15.07.2015 г. на ВСС. /вх.№ 11-06-1266/14.12.2015 г./, като точка 8 от дневния ред;
- Писмо изх.№ 56/10.12.2015 г. от председателя на Общински съвет-гр. Брезник с приложено становище относно Решение по протокол № 40/15.07.2015г. на ВСС. /вх.№ 96-00-680/14.12.2015 г./, като точка 9 от дневния ред.


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1.ОТНОСНО: Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България.”

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

	1.1. Приема доклад от Красимира Василева-началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
	1.2. Приема без забележки Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България.”
	1.3 Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ предлага на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение: 

											ПРОЕКТ

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

	1. ПРИЕМА без забележки Експертен доклад „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България.”, разработен в изпълнение на Цел 4на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряването на ефективността на съдебната система” по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система” на Норвежкия финансов механизъм.
	2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” от администрацията на ВССда публикува доклада по т.1 на Интернет страницата на ВСС.



	2.ОТНОСНО: Проект на Правила за оценка на натовареността на съдиите.

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

	2.1. Приема Проект на Правила за оценка на натовареността на съдиите.
	2.2. Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ предлага на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение: 
											ПРОЕКТ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

1. ПРИЕМА Правила за оценка на натовареността на съдиите, които да влязат в действие считано от 1 април 2016 година.

2. ПРИЕМА актуализирани статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, административните, специализираните и районните съдилища, както и подробни статистически кодове на отделните видове дела по нива съдилища.

3. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” в срок до 15 януари 2016 г. да предложат на Висшия съдебен съвет проект на решение за стартиране на процедура и сключване на договор с изпълнителя на дейности по реализация и внедряване на информационна система за управление на информацията за натовареността на съдилищата, съгласно предложената Ценова оферта от „Смарт системс 2010” ЕООД.

4. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет Правилата, актуализираните статистически форми за отчет и подробните статистически кодове на отделните видове дела по нива съдилища, цитирани в решението по-горе.



	3.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 0489/04.12.2015 г. от председателя на Апелативен съд-гр. Варна ведно с приложен протокол от проведена работна среща на 23.11.2015 г. относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България. /вх. № 11-04-391/09.12.2015 г./

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

	3.1. Приема за сведение писмо изх.№ 0489/04.12.2015 г. от председателя на Апелативен съд-гр. Варна ведно с приложен протокол от проведена работна среща на 23.11.2015 г. относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България. /вх. № 11-04-391/09.12.2015 г./.
	3.2. Писмото ведно с приложения към него протокол да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	4.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-00-340/07.12.2015 г. от Областен управител на област Бургас относно финансиране изграждането на Съдебна палата гр. Царево. /вх.№ 11-07-286/09.12.2015 г./

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

	4.1. Приема за сведение писмо изх.№ 11-00-340/07.12.2015 г. от Областен управител на област Бургас относно финансиране изграждането на Съдебна палата гр. Царево. /вх.№ 11-07-286/09.12.2015 г./
	4.2. Писмото ведно с приложения към него протокол да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	5.ОТНОСНО: Писмо изх.№ АО-02-19-13631/07.12.2015 г. от кмета на община Генерал Тошево относно оптимизиране на съдебната карта на Република България и преструктуриране на Районен съд Генерал Тошево. /вх.№ 96-00-664/08.12.2015 г./

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

	5.1. Приема за сведение писмо изх.№ АО-02-19-13631/07.12.2015 г. от кмета на община Генерал Тошево относно оптимизиране на съдебната карта на Република България и преструктуриране на Районен съд Генерал Тошево. /вх.№ 96-00-664/08.12.2015 г./.
	5.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	6.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-04-13/09.12.2015 г. от кмета на община Своге относно промяна на съдебната карта на районните съдилища в Софийска област. / вх.№ 96-00-672/11.12.2015 г./

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

	6.1. Приема за сведение писмо изх.№ 11-04-13/09.12.2015 г. от кмета на община Своге относно промяна на съдебната карта на районните съдилища в Софийска област. / вх.№ 96-00-672/11.12.2015 г./
.	6.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	7.ОТНОСНО: Писмо изх.№  94-С-1141/11.12.2015 г. от председателя на Общински съвет– гр. Котел относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България. /вх.№ 96-00-681/14.12.2015 г./

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

	7.1. Приема за сведение писмо изх.№  94-С-1141/11.12.2015 г. от председателя на Общински съвет– гр. Котел относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България. /вх.№ 96-00-681/14.12.2015 г./
	7.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



8.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 2255/11.12.2015 г. от председателя на Районен съд-гр. Тетевен с приложено становище от адвокати работещи на територията на РС Тетевен във връзка с Решение №40/15.07.2015 г. на ВСС. /вх.№ 11-06-1266/14.12.2015 г./

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

8.1. Приема за сведение писмо изх.№ 2255/11.12.2015 г. от председателя на Районен съд-гр. Тетевен с приложено становище от адвокати работещи на територията на РС Тетевен във връзка с Решение №40/15.07.2015 г. на ВСС. /вх.№ 11-06-1266/14.12.2015 г./
	8.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



9.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 56/10.12.2015 г. от председателя на Общински съвет-гр. Брезник с приложено становище относно Решение по протокол № 40/15.07.2015г. на ВСС. /вх.№ 96-00-680/14.12.2015 г./

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

9.1. Приема за сведение писмо изх.№ 56/10.12.2015 г. от председателя на Общински съвет-гр. Брезник с приложено становище относно Решение по протокол № 40/15.07.2015г. на ВСС. /вх.№ 96-00-680/14.12.2015 г./
	9.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.




					ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КАОСНОСВ:   /п/

							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ






