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ПРОТОКОЛ № 16

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

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

	Днес, 19 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 
							    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– ст. експерт в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.
	

	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:


	1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС относно молби за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища

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

	1.1.  Отлага точката за разглеждане след приключване на процедурите по чл. 194 от ЗСВ на най-ниско натоварените съдилищата, след което натовареността ще бъде преценена отново.
	1.2.  Изпраща решението на КПА, за сведение.

	2. ОТНОСНО: Молба изх. № 262/08.04.2016 г. от Емил Божков-съдия при Районен съд-град Разлог относно делата с правно основание чл. 243 НПК да бъдат въвеждани с   нов шифър. /вх.№ 11-07-901/13.04.2016 г./
	2-1. Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно предложение от Емил Божков – съдия при РС-гр. Разлог относно възможността   делата с правно основание чл. 243 НПК да бъдат въвеждани под нов шифър.

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

	1.  Приема за сведение молба изх. № 262/08.04.2016 г. от Емил Божков-съдия при Районен съд-град Разлог относно делата с правно основание чл. 243 НПК да бъдат въвеждани с   нов шифър. /вх.№ 11-07-901/13.04.2016 г./
	2. Приема за сведение извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно предложение от Емил Божков – съдия при РС-гр. Разлог относно възможността   делата с правно основание чл. 243 НПК да бъдат въвеждани под нов шифър.
	3. Изпраща писмо до г-н Емил Божков – съдия при РС-гр. Разлог, съгласно направените уточнения в заседанието.



	3. ОТНОСНО: Покана от г-н Марин Кошутов, управител на „Смарт системс 2010” ЕООД за приемане на извършените дейности по договор 45-006-009/18.03.2016 г. за разработка на Информационна система за управление на информацията за натовареността на съдилищата. /вх. № 45-06-009/14.04.2016 г./

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


	3.1. Във връзка с разработката на Информационната система за управление на информацията за натовареността на съдилищата за следващото заседание на комисията да бъдат поканени на следващото заседание на комисията-26.04.2016 г. /вторник/ от 14,30 часа, г-н Марин Кошутов-управител на „Смарт системс 2010” ЕООД, който да направи демонстрация на разработената система, както и съдии извършващи разпределение на делата, съгласно направените уточнения в заседанието.
	


		4. ОТНОСНО: Писмо изх. № РД-18-83/12.04.2016 г. от председателя на Административен съд-гр. Русе относно становище Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по т. 9.1. от Протокол № 62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по т. 8.1. от Протокол № 15/24.03.2016 г.  /вх.№ 11-11-287/15.04.2016 г./

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

	4.1. Приема за сведение Писмо изх. № РД-18-83/12.04.2016 г. от председателя на Административен съд-гр. Русе относно становище във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по т. 9.1. от Протокол № 62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по т. 8.1. от Протокол № 15/24.03.2016 г.  /вх.№ 11-11-287/15.04.2016
	4.2.  Изпраща на фокус-групата по административни дела, определена с решение на комисията по Протокол № 14/08.04.2015 г.-, т.5, с оглед съобразяване на предложенията на председателите на съдилищата при евентуалните промени на Правилата за натовареност на съдиите в частта за административните съдии.



	5. ОТНОСНО: Жалба от Административен съд – гр. Добрич срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по т. 9.1. от Протокол № 62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по т. 8.1. от Протокол № 15/24.03.2016 г. /вх. № 11-11-291/15.04.2016 г./

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

	5.1.  Приема за сведение Жалба от Административен съд – гр. Добрич срещу Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети с Решение на ВСС по т. 9.1. от Протокол № 62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с Решение на ВСС по т. 8.1. от Протокол № 15/24.03.2016 г. /вх. № 11-11-291/15.04.2016 г./
	5.2. Жалбата да се комплектова и да се предостави на процесуалния представител от дирекция „Правна”, на който същата е разпределена, за изпращане във ВАС и действие по компетентност.



	6. ОТНОСНО: Писмо изх. № 153/13.04.2016 г. от председателя на Административен съд – гр. Плевен относно прилагане на Система за изчисляване на натовареността на съдиите от 01.04.2016 г. /вх. № 91-00-028/18.04.2016 г./

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

	6.1.  Приема за сведение Писмо изх. № 153/13.04.2016 г. от председателя на Административен съд – гр. Плевен относно прилагане на Система за изчисляване на натовареността на съдиите от 01.04.2016 г. /вх. № 91-00-028/18.04.2016 г./
	6.2. Изпраща на фокус-групата по административни дела, определена с решение на комисията по Протокол № 14/08.04.2015 г.-, т.5, с оглед съобразяване на предложенията на председателите на съдилищата при евентуалните промени на Правилата за натовареност на съдиите в частта за административните съдии.



	7. ОТНОСНО: Писмо изх. № 512/14.04.2016 г. от председателя на Районен съд – Ивайловград  ведно с препис от протокол от проведена среща – дискусия с г-жа Мария Кузманова – член на ВСС с юристи и представители на държавни и общински     институции, осъществяващи дейност в района на община Ивайловград. /вх.№ 11-07-927/18.04.2016 г./

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

	7.1.  Приема за запознаване писмо изх. № 512/14.04.2016 г. от председателя на Районен съд – Ивайловград  ведно с препис от протокол от проведена среща – дискусия с г-жа Мария Кузманова – член на ВСС с юристи и представители на държавни и общински институции, осъществяващи дейност в района на община Ивайловград. /вх.№ 11-07-927/18.04.2016 г./



	8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от Комисия „Професионална   квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно писмо от председателя на Районен съд-гр. Карлово във връзка с Централизираната система за разпределение на делата и приложението на разпоредбата на чл. 76, ал.1, т.5, б. „а” от Правилника за администрацията в съдилищата.


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

	8.1.  Приема за сведение Извлечение от протокол № 16/19.04.2016 г. от Комисия „Професионална   квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС относно писмо от председателя на Районен съд-гр. Карлово във връзка с Централизираната система за разпределение на делата и приложението на разпоредбата на чл. 76, ал.1, т.5, б. „а” от Правилника за администрацията в съдилищата.
	8.2. Изпраща писмен отговор до председателя на Районен съд-гр. Карлово, съгласно направените уточнения в заседанието.



	9. ОТНОСНО: Организационни въпроси за дискусионна кръгла маса за 27.04.2016 г. от 10,00 часа, на тема „Промяна в правилата за местната подсъдност на делата, като средство за постигане на равномерна натовареност на районните съдилища в България. Районният съд и местната общност”.

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

	9.1.  Дискусионната кръгла маса на тема „Промяна в правилата за местната подсъдност на делата, като средство за постигане на равномерна натовареност на районните съдилища в България. Районният съд и местната общност” да се проведе на 27.04.2016 г. от 09,30 часа, в зала 201, НИП, София.
	9.2.  Одобрява представения в заседанието на комисията проект на списък на участниците в дискусионната кръгла маса.
	9.3. Одобрява предложения проект за програма.
	9.4. Възлага на отдел „САОД” да изготви справка по статистическите отчети за заповедните производства, АНХД и делата по Кодекса за застраховането на фона на общо постъпление на дела за период от 3 години назад.



	10. 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:

	10.1.  Приема за сведение Отчет за дейността на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност  на органите на съдебната власт към ВСС за 2015 г.
	10.2.  Изпраща отчета по т. 10.1. на Комисията по правни въпроси с оглед подготовка на Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет.





					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КАОСНОСВ:         /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ











