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ПРОТОКОЛ № 4

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

26 януари 2016 г.
/вторник, 14,30 часа/



	Днес, 26 януари 2016 г., вторник, 14,30 часа се проведе заседание на Комисията 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
						        ЮЛИАНА КОЛЕВА - отсъства


	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 ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. ОТНОСНО: Становище от съдии при РС Варна относно Правила за оценка на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2016 г. /вх. № 11-04-411/20.01.2016 г./

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

1.1. Приема за сведение становище от съдии при РС Варна относно Правила за оценка на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2016 г. /вх. № 11-04-411/20.01.2016 г./ и го приобщава към другите становища за обобщаване.
	1.2. Изпраща писмен отговор до съдиите, съгласно уточненията в заседанието.


2. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 113/14.01.2016 г. от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара относно становище във връзка с реформата в съдебната карта на районните съдилища в Република България. /вх.№ 97-00-006/19.01.2016 г./

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

2.1.  Приема за сведение писмо изх.№ 113/14.01.2016 г. от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара относно становище във връзка с реформата в съдебната карта на районните съдилища в Република България. /вх.№ 97-00-006/19.01.2016 г./
	2.2. Изпраща писмен отговор до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, съгласно уточненията в заседанието.




3. ОТНОСНО: Писмо изх. № 11-00-8/21.01.2016 г. от изпълнителния директор на „Информационно обслужване” АД относно нови статистически кодове на различните видове съдебни дела. /вх.№ 96-00-035/ 21.01.2016 г./

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

3.1.  Приема за сведение писмо изх. № 11-00-8/21.01.2016 г. от изпълнителния директор на „Информационно обслужване” АД относно нови статистически кодове на различните видове съдебни дела. /вх.№ 96-00-035/ 21.01.2016 г./, както и извлечение от протокол № 5/26.01.2016 г., т. 3 на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС.
3.2. Да се уведомят координаторите на трите работни групи за статистически кодове – г-н Калпакчиев, г-жа Карагьозова и г-жа Кузманова, с оглед спазване на срока за предоставяне на окончателния вариант на статистическите кодове и таблици за съответствието „нов – стар статистически код” – 01.02.2016 г.




4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/26.01.2016 г. /т.2/ от заседание на КПКИТС с приложено писмо от и.ф. председателя на Софийски апелативен съд  вх. № 91-00-099/15/20.01.2016 г., за становище.


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

4.1.  Приема за сведение извлечение от протокол № 5/26.01.2016 г. /т.2/ от заседание на КПКИТС с приложено писмо от и.ф. председателя на Софийски апелативен съд  вх. № 91-00-099/15/20.01.2016 г.
4.2. След получаване на становище от разработчика, Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” да уведоми Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, за провеждане на съвместно обсъждане.





					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
						 КАОСНОСВ:            /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ








