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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т

1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12			               Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32






ПРОТОКОЛ № 24

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и 
съдебна статистика” към Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет

20 юли 2016 г.
/сряда-11,00 часа/


	Днес, 20 юли 2016 г. (сряда), 11,00 часа се проведе заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН ИВАНОВ
МАРИЯ КУЗМАНОВА 
СОНЯ НАЙДЕНОВА


	От администрацията на ВСС присъстват експертни сътрудници към комисията: 	Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС, Румен Митев – началник отдел „САОД”, д-я "ИТСС",  Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД”, д-я "ИТСС”.

	След разисквания по предварително обявения ред и допълнително постъпили материали, 

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	Включва към дневния ред за днешното заседание следната допълнителна точка:
	- Извлечение от протокол № 13, т.4, от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 19.07.2016 г., като точка 9 от дневния ред.
	


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

	1. ОТНОСНО: Писмо изх. №  0566/05.07.2016 г. от председателя на Окръжен съд-Варна /вх. № 11-06-1040/08.07.2016 г./

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	1.1. Приема за сведение писмо вх. № 11-06-1040/08.07.2016 г. от председателя на Окръжен съд-Варна.
	1.2. Предлага на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да обсъди допълване на атестационния формуляр с  колона, която да съдържа данни за броя на възобновените дела, съгласно направената констатация в писмото по т.1.1.
	1.3. Изпраща решението по т. 1.2., заедно с писмото по т. 1.1., на Комисията по предложенията и атестирането, по компетентност.



	2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд-Чирпан /вх. № 11-07-1648/07.07.2016 г./

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	2.1. Приема за сведение писмо вх. № 11-07-1648/07.07.2016 г. от председателя на Районен съд-Чирпан, доколкото същото вече е предоставено на вниманието на  работната група по наказателни дела и на работната група по граждански и търговски дела, сформирани към комисията с решение по протокол № 22/29.06.2015 г., т.5.



	3. ОТНОСНО: Писмо изх. № 622/05.07.2016 г. от председателя на Районен съд-Кубрат /вх. № 11-07-1641/06.07.2016 г./

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	3.1. Приема за сведение писмо вх. № 11-07-1641/06.07.2016 г. от председателя на Районен съд-Кубрат, доколкото същото вече е предоставено на вниманието на  работната група по наказателни дела и на работната група по граждански и търговски дела, сформирани към комисията с решение по протокол № 22/29.06.2015 г., т.5. 



	4. ОТНОСНО: Писмо от съдия Екатерина Николова, вх.№ 11-07-1661/11.07.2016 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	4.1. Приема за сведение писмо вх.№ 11-07-1661/11.07.2016 г. от Екатерина Николова, съдия в Районен съд - Благоевград.
	4.2. Комисията счита, че "т.3б" е коректният приложим индекс за оценка на резултата от така описания в писмото инстанционен контрол. Следва да се има предвид, че това становище на комисията е само с консултативен характер и съгласно указанията е в правомощията на заместник-председателя на съответното отделение или от определен от него съдия да постави най-адекватния индекс, отразяващ резултата от въззивната проверка по конкретното дело.
	4.3. Изпраща становището по т. 4.2. на председателя на Районен съд - Благоевград, за сведение.



	5. ОТНОСНО: Заявление от съдия Лилия Терзиева-Владимирова, вх. № 11-07-1685/13.07.2016 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	5.1. Изисква от КПА към ВСС във връзка с предстоящата процедура по реда на чл. 194 ЗСВ за закриване на съдийски бройки в по-ниско натоварени съдилища и разкриването им в Софийски районен съд, да предостави на КСКНСС всички постъпили до момента заявления от съдии, по които няма произнасяне, за общото им разглеждане и преценяване с оглед натовареността на съответните съдилища.
	5.2. Изпраща решението на Комисията по предложенията и атестирането.



	6. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 9001142/14.07.2016 г. от председателя на Софийски районен съд /вх. № 11-07-1702/14.07.2016 г./

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	6.1. Приема за сведение писмо вх. № 11-07-1702/14.07.2016 г. от председателя на Софийски районен съд и го приобщава към материалите по т. 5.1 от настоящия протокол.
	6.2. Изисква от председателя на Софийски градски съд да представи справка за броя командировани съдии в СРС към настоящия момент, от кои съдилища и от кога са командировани, както и в кое отделение на СРС разглеждат дела.
6.3. След получаване на справка по т. 6.2. същата да бъде приобщена към материалите по т. 5.1. от настоящия протокол за съобразяване.
6.4. Изпраща решението на председателя на Софийски районен съд, за сведение и изпълнение.



	7. ОТНОСНО: Справки в изпълнение на решение на КСКНСС по протокол №  22/ 29.06.2016 г., т. 1.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	7.1. Приема за сведение справките за дейността на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписвания към районните съдилища за периода 2013-2015 г.
7.2. Изисква допълнителна информация от председателите на съдилищата, в които има един ДСИ и един съдия по вписвания, съгласно проведената дискусия.



	8. ОТНОСНО: Писмо изх. № РД-351/11.07.2016 г. от председателя на Окръжен съд-Габрово /вх. № 11-04-296/19.07.2016 г./

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	8.1.  Приема за сведение писмо вх. № 11-04-296/19.07.2016 г.
	8.2. Изпраща писмото по т. 8.1. на работната група по наказателни дела и на работната група по граждански и търговски дела, сформирани към комисията с решение по протокол № 22/29.06.2016 г., т.5, за сведение и съобразяване при изготвяне на предложения за промени в номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела и в Правилата за оценка на натовареността на съдилищата.



	9.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13, т.4, от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 19.07.2016 г.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	9.1. За изпълнение на т. 4.4. от решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/19.07.2016 г. да се изиска информация относно начина на отчитане на отработените човекомесеци, която да бъде представена от председателите на всички апелативни съдилища, включително Военно-апелативния и Апелативния специализиран наказателен съд, както и от председателите на съдилищата: първите 10 по действителна натовареност окръжни съдилища; първите 20 по действителна натовареност районни съдилища; първите 10 по действителна натовареност административни съдилища.



				ПРЕДСЕДАТЕЛ
				НА КОМИСИЯТА:              /п/
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

