ПРОТОКОЛ № 15

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

12 април 2016 г. 
/вторник-14,30 часа/

	Днес, 12 април 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 - отсъства
							    РУМЕН БОЕВ - отсъства
							    РУМЕН ГЕОРГИЕВ - отсъства
							    ЮЛИАНА КОЛЕВА
							    СОНЯ НАЙДЕНОВА



	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 – експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.
	На основание решение на комисията по Протокол № 22/11.06.2013 г. , т.6 в днешното заседание присъства Борислав Симпличев-студент от юридически факултет, който провежда стаж в Администрацията на Висшия съдебен съвет.



	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:



	1. ОТНОСНО: Писмо изх. № 266/06.04.2016 г. от председателя на Административен съд-Стара Загора относно жалба до Върховен административен съд на Република България срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-269/07.04.2016 г./.

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

	1.1.  Приема за сведение Писмо изх. № 266/06.04.2016 г. от председателя на Административен съд-Стара Загора относно жалба до Върховен административен съд на Република България срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-269/07.04.2016 г./.
	1.2. Жалбата да се комплектова и да се предостави на процесуалният представител от дирекция „Правна”, на който същата е разпределена, за изпращане във ВАС и действие по компетентност.



	1-2. ОТНОСНО: Жалба изх. № 168/07.04.2016 г. от Административен съд-Плевенсрещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-269/07.04.2016 г./.

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

	1-2.1.  Приема за сведение жалба изх. № 168/07.04.2016 г. от Административен съд-Плевенсрещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-269/07.04.2016 г./.
	1-2.2. Жалбата да се комплектова и да се предостави на процесуалният представител от дирекция „Правна”, на който същата е разпределена, за изпращане във ВАС и действие по компетентност.



	1-3. ОТНОСНО: Жалба изх. № СДА-02-103/07.04.2016 г. от Административен съд-гр. Велико Търново срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-278/11.04.2016 г./.

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

	1-3.1. Приема за сведение жалба изх. № СДА-02-103/07.04.2016 г. от Административен съд-гр. Велико Търново срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-11-278/11.04.2016 г./.
	1-3.2. Жалбата да се комплектова и да се предостави на процесуалният представител от дирекция „Правна”, на който същата е разпределена, за изпращане във ВАС и действие по компетентност.


	2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/05.04.2016 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС относно запитване от административния ръководител-председател на Апелативен специализиран наказателен съд относно една щатна бройка за съдия в съда.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:
	2.1. Приема за запознаване Извлечение от протокол № 14/05.04.2016 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС относно запитване от административния ръководител-председател на Апелативен специализиран наказателен съд относно една щатна бройка за съдия в съда.
	2.2. Отговор по направеното запитване да бъде даден след изготвяне на Годишния анализ на натовареността на органите на съдебната власт за 2015 г.
	2.3. Изпраща решението на КПА за сведение.



	3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/05.04.2016 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС относно уведомление от административния ръководител-председател на Военен съд гр. Сливен относно една свободна длъжност „съдия” в съда.

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

	3.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 14/05.04.2016 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС относно уведомление от административния ръководител-председател на Военен съд гр. Сливен относно една свободна длъжност „съдия” в съда.
	3.2.  Отговор по направеното запитване да бъде даден след изготвяне на Годишния анализ на натовареността на органите на съдебната власт за 2015
	3.3. Изпраща решението на КПА за сведение.



	4. ОТНОСНО: Таблица за натовареността на съдилищата /Приложение 2 от обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата/, приети от ВСС с решение по протокол № 17/07.04.2016 г.

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

	4.1. Приема за сведение таблица за натовареността на съдилищата /Приложение 2 от обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата/, приети от ВСС с решение по протокол № 17/07.04.2016 г.
	4.2. Възлага на отдел „САОД” да изготви проект на годишен анализ на натовареността на съдилищата за 2015 г. и да се внесе на заседание на комисита.



	5. ОТНОСНО: Писмо изх. № 292/11.04.2016 г. от председателя на Административен съд София-град относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на 	ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-04-411/11.04.2016 г./.

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

	5.1. Приема за сведение писмо изх. № 292/11.04.2016 г. от председателя на Административен съд София-град относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на 	ВСС по протокол № 15/24.03.2016 г. /вх.№ 11-04-411/11.04.2016 г./.
	5.2. Свиква работна среща на фокус-групата по административните дела на 18.04.2016 г. /понеделник/ от 13,00 часа в сградата на ВСС.



	6. ОТНОСНО: Решение № 249/08.04.2016 г. на Министерски съвет относно одобряване на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. /вх. № 03-00-022/08.04.2016 г./

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

	6.1. Приема за сведение Решение № 249/08.04.2016 г. на Министерски съвет относно одобряване на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. /вх. № 03-00-022/08.04.2016 г./



	7. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност  на органите на съдебната власт към ВСС за 2015 г.

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

	7.1. Приема за запознаване отчет за дейността на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност  на органите на съдебната власт към ВСС за 2015 г., като дава възможност на членовете на комисията до следващото заседание да направят корекции, в случай че имат такива.




					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КАОСНОСВ:          /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

















