

ПРОТОКОЛ № 6

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

9 февруари 2016 г.
/вторник-14,00 часа/


	Днес,  9 февруари 2016 г., вторник, 14,00 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 
						       ЮЛИАНА КОЛЕВА
						       СОНЯ НАЙДЕНОВА - отсъства

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

	


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1. ОТНОСТНО: Писмо изх. № АД-13-115/01.02.2016 г. и изх. № 408/18.01.2016 г. от председателя на Апелативен съд-Бургас и председателя на Окръжен съд-Ямбол относно увеличаване щата на Апелативен съд – Бургас и планиране на обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност съдия в Окръжен съд – Ямбол. /вх.№ 11-04-043/02.02.2016 г./

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

	1.1. Приема за сведение писмо изх. № АД-13-115/01.02.2016 г. и изх. № 408/18.01.2016 г. от председателя на Апелативен съд-Бургас и председателя на Окръжен съд-Ямбол относно увеличаване щата на Апелативен съд – Бургас и планиране на обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност съдия в Окръжен съд – Ямбол. /вх.№ 11-04-043/02.02.2016 г./
1.2. Възлага на отдел „Статистически анализ и обработка на данни” към ВСС да изготви анализ на натовареността на Окръжен съд-Ямбол, спрямо средната натовареност за окръжните съдилища и да се предостави на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, за сведение.
1.3. Изпраща решението на Комисия по предложенията и атестирането, за сведение.



	2. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 7/01.02.2016 г. от председателя на Общински съвет-гр. Балчик с приложено решение № 40, по протокол № 6 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 28 януари 2016 г. относно декларация срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебна карта. /вх.№61-00-002/04.02.2016 г./


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

	2.1. Приема за сведение писмо изх.№ 7/01.02.2016 г. от председателя на Общински съвет-гр. Балчик с приложено решение № 40, по протокол № 6 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 28 януари 2016 г. относно декларация срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебна карта. /вх.№61-00-002/04.02.2016 г./
	2.2. 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.
	2.3.  Приема текст на изявление на членовете на Комисията във връзка с постъпилите мнения и становища по реорганизация на съдебната карта на районните съдилища в Република България, което да бъде публикувано в раздела на комисията на интернет страницата на ВСС.



	3. ОТНОСНО: Писмо вх. № 88-00-036/08.02.2016 г. от г-н Димитър Тончев  –главен секретар на ВСС относно предоставяне на становище съгласие за кандидатстване на Община Златоград по Оперативна програма „Райони в растеж”.


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

	3.1. Приема за сведение писмо вх. № 88-00-036/08.02.2016 г. от г-н Димитър Тончев–главен секретар на ВСС относно предоставяне на становище съгласие за кандидатстване на Община Златоград по Оперативна програма „Райони в растеж”.
	3.2. Изпраща писмото по т. 3.1. на Комисия „Бюджет и финанси”, по компетентност.



	4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/03.02.2016 г. от заседание на Висшия съдебен съвет относно Доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г. 


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

	4.1. Прави следните предложения за мерки, които да залегнат в проекта за План за действие за изпълнението на препоръките от Доклада на Европейската комисия, както следва: 
	В раздел „Стандарти на съдебната система”:
	- по препоръките за реформа на съдебната карта на районните съдилища:
	- Мярка № 1: Създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване и внедряване на единна информационна и деловодна система на съдилищата, както и създаване на специализирана географско-информационна система /ГИС/, с инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите, реализирани, чрез проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление” /със срок за подготвяне и представяне до 25. 02.2016 г./.
	- Мярка № 2: Изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на останалите съдилища – апелативни, окръжни и административни 
/чрез проектното предложение по мярка 1/
 
	- по препоръките за хармонизирани стандарти за натоварване:
	- Мярка № 1: Постоянен мониторинг на приложението на правилата за оценка натовареността на съдиите и прокурорите и извършване анализ на резултатите на полугодие и на годишна база.



	5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/02.02.2016 г., т. р-23 от заседание на Комисия по предложенията и атестирането към ВСС относно предложение от Дианка Дабкова – съдия в Административен съд – Ловеч, за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ в Административен съд – Велико Търново, за становище.


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

	5.1. Изразява положително становище във връзка с направените предложения.
	5.2.  Възлага на отдел „Статистически анализ и обработка на данни” към ВСС да изготви сравнителен анализ на натовареността в Административен съд-Ловеч спрямо Административен съд-Велико Търново, който да бъде предоставен на КПА, за сведение.
	5.3. Изпраща решението на Комисия по предложенията и атестирането, за сведение.



	6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/02.02.2016 г., т. р-24 от заседание на Комисия по предложенията и атестирането към ВСС относно предложение от Йонита Цанкова – съдия в Административен съд – Ловеч за преместване по реда на чл.194 от ЗСВ в Административен съд – Плевен, за становище.


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

	6.1. Изразява положително становище във връзка с направените предложения.
	6.2. Възлага на отдел „Статистически анализ и обработка на данни” към ВСС да изготви сравнителен анализ на натовареността в Административен съд-Ловеч спрямо Административен съд-Плевен, който да бъде предоставен на КПА, за сведение.
	6.3. Изпраща решението на Комисия по предложенията и атестирането, за сведение.



	7. ОТНОСНО: Писмо от  председателя на РС Девня с приложено становище на съдебните служители, работещи в Районен съд-Девня във връзка с реорганизацията на съдебната карта. /вх.№ 11-07-214/08.02.2016 г./


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

	7.1. Приема за сведение писмо от  председателя на РС Девня с приложено становище на съдебните служители, работещи в Районен съд-Девня във връзка с реорганизацията на съдебната карта.
	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: Извлечение от протокол № 7/09.02.2016 г., т. 12 от заседание  на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно писмо от председателя на Окръжен съд-гр. Пловдив във връзка с индексите за резултатите от инстанционната проверка на съдебни актове за окръжните съдилища по наказателни, граждански и търговски дела.


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

	8.1.  Приема за сведение извлечение от протокол № 7/09.02.2016 г., т. 12 от заседание  на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно писмо от председателя на Окръжен съд-гр. Пловдив във връзка с индексите за резултатите от инстанционната проверка на съдебни актове за окръжните съдилища по наказателни, граждански и търговски дела.




					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						   КАОСНОСВ:	/п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ





