



ПРОТОКОЛ № 2

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

19 януари 2016 г.
/вторник-14,30 часа/


	Днес, 19 януари 2016 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
						       РУМЕН БОЕВ
						       РУМЕН ГЕОРГИЕВ - отсъства
						       ЮЛИАНА КОЛЕВА

	Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Красимира Василева - началник о-л „ЮОДКВСС”, Румен Митев – началник отдел „САОД” и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.



След разисквания по предварително обявения дневен ред и допълнително постъпили материали

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки:

	- Писмо изх.№ 12/04.01.2016 г. от председателя на Районен съд-гр. Брезник с приложено писмо от управителя на „Трейс Рисорсиз” ЕООД относно изразено становище за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд-гр. Брезник, като точка 9 от дневния ред;

	- Писмо изх.№ 11-12-220/19.01.2016 г. от председателя на Комисията по предотвратяване и установяваен конфликт на интереси относно сигнал по чл.54, ал.1, т.4 от ЗСВ, изготвен от ИВСС до председателя на ВКС, с оглед правомощията му по чл.114, ал.1, т.3 от ЗСВ, за становище, като точка 10 от дневния ред.

	- Писмо изх.№ 04-00-4/18.01.2016 г. от Министерство на правосъдието относно съгласуване на пътни карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /вх.№ 94-00-013/18.01.2016 г./, като точка 11 от дневния ред.




	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1. ОТНОСТНО: Писмо-предложение от Соня Найденова-представляващ ВСС, относно провеждане на работна среща на 20 или 27 януари 2016 г., с цел обсъждане на приоритетите на ВСС за 2016 г. / отложена точка от заседанието на 12.01.2016 г. /

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

	1.1. Предлага на г-жа Соня Найденова – представляваща ВСС, заседанието за обсъждане на приоритетите на ВСС да бъде проведено на 27 януари 2016 г.
	1.2. Изпраща решението на комисията по т. 1.1. на г-жа Соня Найденова- представляваща ВСС, за сведение.



	2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №1/11.01.2016 г., т.11, от заседанието на Комисия по правни въпроси на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието ведно с проект на Кодекс за административните нарушения и наказания, за становище.

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

	2.1. Предлага на Комисията по правни въпроси да изпрати проекта на Кодекс на административните нарушения и наказания на административните съдилища и районните съдилища, за становище.
	2.2. Дава възможност на членовете на комисията, които имат становище по проекта да го представят на Комисията по правни въпроси.
	2.3. Изпраща решението на комисията по т.2.1. на Комисията по правни въпроси, за сведение.




	3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/13.01.2016 г., т.16, от заседание на комисия „Бюджет и финанси” към ВСС относно изготвяне на проект на решение на ВСС, за стартиране на процедура и сключване на договор за Система на управление на информацията за натовареността на съдилищата.

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

	3.1. Приема предложението на комисия „Бюджет и финанси” към ВСС относно изготвяне на проект на решение на ВСС, за стартиране на процедура и сключване на договор за Система на управление на информацията за натовареността на съдилищата, доколкото по същото има взето решение.
	


	4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/13.01.2016 г., т. 7, от заседание на Комисия „Международна дейност” към ВСС относно писмо от Световната банка за резултати от проведено посещение на екипа на Световната банка, в периода 8-11 декември 2015 г., ведно с приложени дейности, които да бъдат включени в Споразумение за възмездни консултантски услуги (ВКУ).

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

	4.1.  Определя представители от КАОСНОСВ за участие в работна група:
		- Калин Калпакчиев – член на ВСС
		- Галина Карагьозова – член на ВСС
	4.2. Изпраща решението на комисията по т. 4.1. на Комисия „Международна дейност”, за сведение.




	5.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/12.01.2015 г., т. 4, от заседание на Комисия „Публична комуникация” към ВСС относно информация за публикации в медиите за периода 06.01.2016 г.-12.01.2016 г.

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

	5.1. Приема за сведение разпечатка от статия „Еквилибристика със статистика” предоставена от Комисия „Публична комуникация” към ВСС.
	5.2. Да се изиска от председателя на Административен съд-Враца да предостави на КАОСНОСВ, решението на съда след приключване на делото по възражението на Адриана Добрева, съдия от РС Козлудуй.

	
	6. ОТНОСНО: Писмо изх. № АД-13-31/13.01.2016 г. от Деница Вълкова-председател на Апелативен съд-гр.Бургас относно увеличаване щата на Апелативен съд- Бургас с една щатна бройка за съдия в Наказателно отделение. /вх.№ 11-04-015/15.01.2016 г./

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

	6.1. Отлага разглеждането на точката до произнасянето по висящото дело на петчленен състав на ВАС.
	


	7. ОТНОСНО: Становище изх. № 65/15.01.2016 г. от председателя на Административен съд-София град относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/15.12.2016 г. /вх. № 11-04-411/15.01.2016 г./

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

	7.1. Приема за сведение становище изх. № 65/15.01.2016 г. от председателя на Административен съд-София град относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/15.12.2016 г. /вх. № 11-04-411/15.01.2016 г./
	7.2. Възлага на председателя на КАОСНОСВ, до края на месец февруари 2016 г., да обобщи всички постъпили становища във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите и да представи мотивирано становище относно наличие/липса от промени в същите.




	8.ОТНОСНО: Обсъждане на предложение за провеждане на дискусионна кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта”, която да се проведе на 22.01.2016 г. 

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

	8.1. Дискусионната кръгла маса на тема „Ролята и значението на районния съд за местните общности” да се проведе на 22.01.2016 г. от 10.00 часа, в зала 201, НИП, София.
	8.2. Одобрява представения в заседанието на комисията списък на участниците в дискусионната кръглата маса, с направените уточнения.
	8.3.  Одобрява предложения проект на програма.



	9. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 12/04.01.2016 г. от председателя на Районен съд-гр. Брезник с приложено писмо от управителя на „Трейс Рисорсиз” ЕООД относно изразено становище за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд-гр. Брезник.

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

	9.1. Приема за сведение писмо изх.№ 12/04.01.2016 г. от председателя на Районен съд-гр. Брезник с приложено писмо от управителя на „Трейс Рисорсиз” ЕООД относно изразено становище за необходимостта и нуждата от съществуването на Районен съд-гр. Брезник.
	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.



	10. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-12-220/19.01.2016 г. от председателя на Комисията по предотвратяване и установяваен конфликт на интереси относно сигнал по чл.54, ал.1, т. 4 от ЗСВ, изготвен от ИВСС до председателя на ВКС, с оглед правомощията му по чл.114, ал.1, т. 3 от ЗСВ, за становище.

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

	10.1. Приема за сведение решението на Комисията по предотвратяване и установяване във връзка с приложения сигнал по чл.54, ал.1, т. 4 от ЗСВ, изготвен от ИВСС до председателя на ВКС, с оглед правомощията му по чл.114, ал., т. 3 от ЗСВ.
	
	



	11. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 04-00-4/18.01.2016 г. от Министерство на правосъдието относно съгласуване на пътни карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /вх.№ 94-00-013/18.01.2016 г./


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

	11.1. Приема за запознаване писмо изх.№ 04-00-4/18.01.2016 г. от Министерство на правосъдието относно съгласуване на пътни карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /вх.№ 94-00-013/18.01.2016 г./
	11.2. Отлага разглеждането на точката за следващото заседание на комисията, като дава възможност на членовете да се запознаят подробно с изпратените материали.
	11.3. Дава възможност на всеки от членовете на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, в случай, че имат идеи и предложения да участват в заседанието на Комисията по правни въпроси, което ще се проведе на 22.01.2016 г. от 10,00 часа, в зала 312.
	11.4. Предлага на членовете на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, да бъде проведено заседание но комисията на 25.01.2016 г. от 15,00 часа, по въпроса за съгласуване на пътните карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
	


						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КАОСНОСВ:	/п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ





