
ПРОТОКОЛ № 7 

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

16 февруари 2016 г.
/вторник-14,30 часа/

	Днес, 16 февруари 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

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

	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”.

	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.№ 01-00-15/12.02.2016 г. от Министерство на правосъдието относно въпрос от Димитър Делчев – народен представител от парламентарната група на „Реформаторски блок”, за предоставяне на информация касаеща натовареността на съдилищата в Софийска област за периода 2012-2015 г. (по години), по брой и вид дела. /вх.№ 04-00-045/12.02.2016 г./, като точка 5 от дневния ред;

	- Окончателен вариант на статистическите кодове и таблици за съответствието „нов-стар статистически код” на различните видове съдебни дела, като точка 6 от дневния ред.


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд-Хасково относно покана за участие в Работна среща на председателите на Административни съдилища, която ще се състои в периода 25-27 март 2016 г. в гр. Хасково. /вх.№ 11-11-077/09.02.2016 г./

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

	1.1. Определя Галина Карагьозова – член на КАОСНОСВ за лектор по предвидената за работната среща тема: „Обсъждане механизма за оценка на натовареност на съдиите”, съгласно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС.
	1.2. Изпраща писмо до председателя на Административен съд-Хасково, съгласно направените уточнения в заседанието.



.2. ОТНОСНО: Анализ на възможността да се приложи разпоредбата на чл.194 от ЗСВ във всички районни съдилища.

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

2.1. Възлага на Камен Иванов, Соня Найденова и Мария Кузманова – членове на КАОСНОСВ, за следващото заседание на комисията да докладват за възможността да се приложи разпоредбата на чл.194 от ЗСВ във всички районни съдилища.



3. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 01-00-13/08.02.2016 г. от Министерство на правосъдието относно въпрос от Иван Иванов - народен представител от парламентарната група на „АБВ” във връзка с възможността за запазване структурата на органите на съдебната власт в община Котел, област Сливен. /вх.№ 04-00-040/10.02.2016 г./

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

3.1. Приема за сведение писмо изх.№ 01-00-13/08.02.2016 г. от Министерство на правосъдието относно въпрос от Иван Иванов - народен представител от парламентарната група на „АБВ” във връзка с възможността за запазване структурата на органите на съдебната власт в община Котел, област Сливен. /вх.№ 04-00-040/10.02.2016 г./
3.2.  Изпраща писмен отговор до Иван Иванов – народен представител от парламентарната група на „АБВ”, съгласно уточненията в заседанието.



	4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/03.02.2016 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” към ВСС относно писмо от Росица Трънкова - секретар на РГ 31 „Европа 2020” с приложени одобрени структура и график на Националната програма за реформи за 2016 г.

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

	4.1. Предлага на Комисията по международна дейност да възложи на членовете на РГ 31 „Стратегия 2020” от страна на ВСС да развият тезата за започнатата политика по работната натовареност на магистратите и преструктурирането на съдебните райони с цел подобряване качеството на предоставяните от съдебната система правораздавателни услуги, като бъде изрично отбелязано, че ВСС не може да бъде отговорна институция по отношение на област на политика „Рамка по несъстоятелността”, а в област „Качество и независимост на съдебната система и борба с корупцията” като отговорна институция би следвало да бъде посочена и Прокуратурата на Република България.
	4.2. Изпраща решението по т. 4.1. на Комисия „Международна дейност”, за сведение.



5. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 01-00-15/12.02.2016 г. от Министерство на правосъдието относно въпрос от Димитър Делчев – народен представител от парламентарната група на „Реформаторски блок”, за предоставяне на информация касаеща натовареността на съдилищата в Софийска област за периода 2012-2015 г. (по години), по брой и вид дела. /вх.№ 04-00-045/12.02.2016 г./

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

5.1. Приема за сведение писмо изх.№ 01-00-15/12.02.2016 г. от Министерство на правосъдието относно въпрос от Димитър Делчев – народен представител от парламентарната група на „Реформаторски блок”, за предоставяне на информация касаеща натовареността на съдилищата в Софийска област за периода 2012-2015 г. (по години), по брой и вид дела. /вх.№ 04-00-045/12.02.2016 г./
5.2. Изпраща писмен отговор до Димитър Делчев – народен представител от парламентарната група на „Реформаторски блок”, съгласно уточненията в заседанието.



	6. ОТНОСНО: Окончателен вариант на статистическите кодове на различни видове дела, разглеждани в съдилищата.

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

	6.1. Приема за сведение окончателен вариант на статистическите кодове на различни видове дела, разглеждани в съдилищата.




							ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
							 КАОСНОСВ:      /п/
	
									КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ








