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ПРОТОКОЛ № 18

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

25 май 2016 г.
/сряда-11,00 часа/


	Днес, 25 май 2016 г. /сряда/ от 11,00 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 - отсъства
						         МИЛКА ИТОВА - отсъства
						         РУМЕН БОЕВ
						         РУМЕН ГЕОРГИЕВ - отсъства
						          ЮЛИАНА КОЛЕВА
						         СОНЯ НАЙДЕНОВА


	Присъстват от администрацията а 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”.


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 	

1. ОТНОСНО: Писмо изх. № 3099/26.04.2016 г. от Е. Диков – директор на Национална следствена служба и заместник на Главния прокурор по разследването, ведно с приложените към него справки за индивидуалната натовареност на следователите в специализираните отдели на НСлС, следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализираната прокуратура за първото тримесечие на 2016 г. /вх. № 11-12-025/27.04.2016 г./              

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

1.1. Приема за сведение справките предоставени от директора на НСлС за индивидуалната натовареност на следователите в специализираните отдели на НСлС, следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализираната прокуратура за първото тримесечие на 2016 г.
1.2. Предоставя справките по т. 1.1. на подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, за запознаване.
1.3. Възлага на отдел „Съдебни кадри” да изготви справка за предстоящите за пенсиониране следователи, по Апелативни райони и по следствени отдели през 2016, 2017, 2018 г. 
1.4.  Да се изиска от директора на НСлС справка по месеци за 2015 г., както и за първото тримесечие на 2016 г. относно индивидуалната натовареност на следователите,  отчетена по новите правила, действащи от 01.01.2015 г.



2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 16/18.04.2016 г., т. 2 от заседание на Комисия по правни въпроси към ВСС във връзка с решение на КАОСНОСВ по протокол № 13/29.03.2016 г., т. 1 относно предложение за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата. 

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

2.1. Приема за сведение решението на Комисията по правни въпроси по протокол № 16/18.04.2016 г., т.2 относно предложение за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата. 
2.2. Въпросът следва да бъде обмислен при евентуално допълване на Правилата за отчитане на натовареността на съдиите.
			


3. ОТНОСНО: Писмо с изх. № 456/04.05.2016 г. от и.ф. председател на Районен съд гр. Луковит относно решение на КАОСНОСВ по протокол № 14/05.04.2016 г., т. 7 и решение на КПА по протокол № 15/12.04.2016 г., касаещи предложения за откриване на процедура по чл. 194 от ЗСВ /вх. № 11-07-1091/05.05.2016 г./
	        
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

3.1. Приема за сведение писмо с изх. № 456/04.05.2016 г. от и.ф. председател на Районен съд гр. Луковит относно решение на КАОСНОСВ по протокол № 14/05.04.2016 г., т. 7 и решение на КПА по протокол № 15/12.04.2016 г., касаещи предложения за откриване на процедура по чл. 194 от ЗСВ /вх. № 11-07-1091/05.05.2016 г./



4. ОТНОСНО: Актуализиран  вариант на Ръководство на система за изчисляване на натовареността на съдиите. /в електронен вариант/

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

	 4.1. Одобрява окончателно представената от "Смарт Системс 2010" ЕООД версия 2.0 Май'16 на Ръководство за работа със Система за изчисляване на натовареността на съдиите, с което счита, че дейностите по Договор № 45-56-209/18.03.2016 г., сключен между Висшия съдебен съвет и "Смарт Системс 2010" ЕООД, са окончателно изпълнени.
	4.2. Предлага на Представляващия ВСС да подпише окончателен приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 4 от цитирания по-горе договор.
	4.3. Изпраща решението на г-н Димитър Узунов, представляващ ВСС, за сведение, заедно с приложени Приемо-предавателен протокол от 27.04.2016 г., извлечения от протоколи от заседания на КАОСНОСВ от 26.04.2016 г. и 18.03.2016 г., както и разпечатки от работните версии на ръководството за работа със системата, в уверение на това, че пред КАОСНОСВ са извършвани тестови представяния и уточнения по действието на системата в процеса на нейното изработване.



	5. ОТНОСНО: Писмо изх. № 0400-84/ 05.05.2016 г. от председателя на Общински съвет-Самоков относно доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и критериите за промяна на съдебната картана районните съдилища. /вх. № 96-00-230/10.05.2016 г./

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

	5.1. Приема за сведение писмо изх. № 0400-84/ 05.05.2016 г. от председателя на Общински съвет-Самоков относно доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и критериите за промяна на съдебната картана районните съдилища. /вх. № 96-00-230/10.05.2016 г./
	5.2.  Изпраща писмен отговор до председателя на Общински съвет-Самоков, съгласно направените уточнения в заседанието.



	6. ОТНОСНО: Становище от председателя на Специализирания наказателен съд във връзка с новите статистически кодове от 16.05.2016 г.

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

	6.1. Приема за сведение становище от председателя на Специализирания наказателен съд във връзка с новите статистически кодове.
	6.2.  Премахва код 3142 от номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела. По отношение на тежестта на тези дела въпросът следва да бъде решен чрез коригиращ коефициент в Правилата за отчитане на натовареността на съдиите.



	7. ОТНОСНО: Становище от зам.-председателя на Пловдивски апелативен съд във връзка с новите статистически кодове.

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

	7.1. Приема за сведение становище от зам.-председателя на Пловдивски апелативен съд във връзка с новите статистически кодове и отнасянето им към групите за отчитане на натовареността.
	7.2. Предоставя становището на фокус-групите по граждански, търговски и наказателни дела, за обсъждане.




8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд-гр. Варна във връзка с приетите Правила за натовареността на съдиите и новите статистически кодове. /вх. № 11-04-236/17.05.2016 г./

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

8.1. Приема за сведение писмо от председателя на Апелативен съд-гр. Варна, ведно с приложените становища на зам.-председателите на Апелативен съд-гр. Варна във връзка с приетите Правила за натовареността на съдиите и новите статистически кодове.
	8.2. Предоставя становището на фокус-групите по граждански, търговски и наказателни дела, за обсъждане.


						
						
						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
							  КАОСНОСВ:   /п/

								          КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


