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2015 год.
Приет с решение на Комисията по протокол № 16 от 19.04.2016 г.
Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност в органите на
съдебната власт (КАОСНОСВ) е постоянно действащ помощен орган към Висшия
съдебен съвет (ВСС).
КАОСНОСВ осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, Закона
за съдебната власт (ЗСВ) и Правилника за организацията и дейността на ВСС и
неговата администрация (ПОДВССНА), както и съобразно приетите от нея
Вътрешните правила за работа. Правомощията на комисията са уредени детайлно в
чл.22 от ПОДВССНА, а в Годишния план на комисията за 2015 г., приет с протокол
№ 8 от 04.03.2015 г. на КАОСНОСВ са заложени конкретните мерки и дейности в
изпълнение на тези правомощия.
Годишният план на комисията очертава нейните основни стратегически цели,
които имат за предмет изработването и прилагането на модел за анализ и обективно
отчитане на натовареността в органите на съдебната власт, реформа на съдебната карта
и преодоляване на неравномерната натовареност чрез оптимизиране на щатовете в
различните звена на съдебната система и чрез други допустими от закона мерки.
Следвайки така идентифицираните стратегически цели, част от мерките
заложени през 2015 г. в Годишната програма на комисията са дългосрочни и тяхното
изпълнение е стартирало през 2013 г. и е продължило, през 2014 г. и 2015 г.
Мерките са групирани в направления, като напредъка по тяхното изпълнение е
свързан с изпълнението на конкретни дейности, както следва:
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1. Осигуряване на условия за откритост и отчетност в работата на комисията.
Утвърждаване на политика на прозрачност и публичност.
И през изминалата 2015 г. комисията продължи да следва създалата вече
практика на работа в условията на пълна публичност и прозрачност. Те се осигуряват
чрез публикуване на интернет страницата на ВСС на дневния ред на заседанията на
комисията, както и на протоколите от тях с взетите решения. В страницата на
комисията се публикуват също годишните програми за нейната работа, годишните
отчети, анализи и доклади във връзка с дейността на комисията, информация относно
съдебната карта и нейната предстояща реформа и др. Освен посочената информация,
комисията публикува на интернет страницата на ВСС официални документи за
структурата, дейностите, правилата, политиките и друга информация от обществен
интерес, свързани с дейността на комисията.
В изпълнение на посочената мярка, на заседанията на комисията редовно
присъстват стажанти по Програмата за провеждане на стаж в администрацията на ВСС,
имаща за цел запознаване на студентите-юристи с дейността и функциите на ВСС и с
работата на неговата администрация.
2. Преодоляване на неравномерната натовареност чрез оптимизиране на
щатовете в различни органи на съдебната система и чрез други допустими от
закона мерки.
В изпълнение на тази мярка комисията и през 2015 г.е предприемала
различни действия.
На заседание проведено на 20.01.2015 г. са обсъдени подготвителни действия
за изготвяне на анализ на натовареността на военните съдилища и военните
прокуратури с оглед статистическите данни за 2014 г. и във връзка с решение на ВСС
от 6 февруари 2014 г. /Протокол № 6, доп.т. 19.10./ и са изискани от военните съдилища
и военните прокуратури да представят обобщени статистически данни за дейността на
съответния орган на съдебната власт за 2014 г.
На 20.01.2015 г. комисията се е запознала с доклад и приложената таблица за
натовареността на съдиите от РС Пирдоп и СРС за периода 2011-2013 г., изготвени от
отдел „Статистически анализ и обработка на данни” и въз основа на него е приела, че е
налице възможност за преместване на един щат за съдия от Районен съд гр. Пирдоп в
Софийски районен съд.
С решение по протокол 04/03.02.2015 г. е приет доклад и таблица за
натовареността на съдиите от РС Монтана и СРС за 3-годишен период в резултат на
което комисията е приела, че е налице възможност за преместване на един щат за съдия
от Районен съд гр. Монтана в Софийски районен съд.
С решение на комисията по протокол № 10 от 17.03.2015 г. е приет
Междинен анализ на участието и събраните данни от Изследване на натовареността на
съдиите в България към 27.02.2015 г.
С решение на комисия по протокол № 12 от 31.03.2015 г. е приет проект на
Анализ на натовареността на военните съдилища и прокуратури за 2014 г. и е внесен за
приемане с решение на ВСС. Било е решено анализът ще бъде предоставен на военните
съдии и прокурори и министъра на правосъдие и министъра на отбраната за
запознаване. Също така е било прието относно реформата на системата на военното
правосъдие да бъдат обсъдени конкретни предложения на извънредно заседание на
ВСС през м. май 2015 г.
На 12.05.2015 г. членовете на комисията са взели участие в Национално
съвещание на военните съдии, военните прокурори и военните следователи от целия
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военно-апелативен район в страната, организирано от административните
ръководители на Военно-апелативния съд и Военно-апелативната прокуратура.
На заседание проведено на 19.05.2015 г. комисията се е запознала със
становище на Министъра на отбраната от 12.05.2015 г. На същото заседание, комисията
се е запознала и със становища на кмета на община Пловдив и на Адвокатска колегия –
Пловдив във връзка с натовареността на военните съдилища и прокуратури.
С решение на комисията по протокол № 20 от 26.05.2015г. е приета обща
позиция на административните ръководители на Военно-апелативния съд и Военноапелативната прокуратура, към която е била приложена Обща позиция на военните
съдии, военните прокурори и военните следователи относно констатациите и
препоръките, залегнали в приетия на 08.04.2015 г. от ВСС Анализ на натовареността на
военните съдилища и военно-окръжните прокуратури през 2014 година. Взето е
решение същата да бъде представена на ВСС на заседание на 03.06.2015 г. на което е
било планирано да се обсъдят въпроси относно натовареността на военните съдилища.
Във връзка с натовареността на военните съдилища и прокуратури на
02.06.2015 г. комисията е разгледала и становище на адвокатски съвет при АК –
Сливен.
Със свое решение от 02.06.2015 г. комисията е предложила на ВСС да и възложи
да продължи наблюдението на натовареността на военните съдилища и военните
прокуратури през цялата 2015 г. и да представи на съвета в срок до 30.04.2016 г. анализ
на дейността на органите на военното правораздаване, обхващащ периода 2013 - 2015 г.
След като ВСС е взел такова решение (по протокол №30 от 03.06.2015 г.), е
приел реформата на структурата на военното правораздаване да се осъществява само в
рамката на общи за всички органи на съдебната власт действия на ВСС, в изпълнение
на правомощията му по чл. 30, ал. 1, т.т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.
С решение на комисията по протокол № 23 от 16.06.2015 г. е приет доклад
със сравнителен анализ за натовареността на петте апелативни съдилища през 2014 г.,
изготвен от отдел „Статистически анализ и обработка на данни" в АВСС.
На заседание проведено на 21.07.2015 г. комисията е приела Анализ на
данните от регистъра на командированите магистрати – прокурори и следователи. На
следващото си заседание, на 28.07.2015 г., комисията е приела и Анализ на данните от
регистъра на командированите съдии към 30.06.2015 г. Двата анализа са внесени за
разглеждане и приемане на заседание на ВСС.
С решение на комисията по протокол № 33/10.2015 г. е предложено на
Комисията по предложенията и атестирането към ВСС да открие процедура по реда на
чл. 194 от ЗСВ за преместване на заети щатни длъжности от административните
съдилища в Разград, Ямбол, Добрич, Силистра, Търговище и Сливен, които съгласно
статистическите данни са с ниска натовареност, в административните съдилища в
София-град, Пловдив, Бургас и Велико Търново.
3. Изработване на методология за определяне и отчитане на натовареността
в органите на съдебната власт.
В началото на отчетната година (27.01.2015 г.) комисията се е запознала със
статистика, представена от Агенция „TNS” за участие на съдиите в попълване на
анкетни карти относно натовареността на съдилищата към 05.01.2015 г., като е приела
Обобщен и Междинен анализи за участието на съдиите и събраните данни към
05.01.2015 г., представени от г-жа Галина Карагьозова член на ВСС и ръководител на
проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на
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ефективността на съдебната система”, НФМ 2009-2014, във връзка с в провеждащото се
изследване за натовареността на съдиите в България.
С решение от същото заседание е прието да се изпратят на хартиен носител
анкети до наказателните съдии в окръжните съдилища и до апелативните съдилища,
съобразно групите дела, за които видно от таблиците в междинния анализ е
необходимо събиране на още информация. С изпращането на анкетите съдиите са били
поканени в 10-дневен срок да ги попълнят и изпратят на Комисията по натовареност с
оглед окончателно финализиране на процеса по набиране на информация и
пристъпване към анализ на данните.
С решение на комисията по протокол № 8 от 04.03.2015 г. е прието писмо вх.
№ 11-08-007/20.02.2015 г. от директора на Националната следствена служба и
заместник на главния прокурор по разследването относно прилагането на утежняващ
критерий върху краен акт при измерването на натовареността на следователите.
Същото е било предоставено на Подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната
група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната
система.
С решение на комисията по протокол № 10 от 17.03.2015 г. е приет
Междинен анализ на участието и събраните данни от Изследване натовареността на
съдиите в България към 27.02.2015 г.
С решение на комисията по протокол № 14 от 08.04.2015 г. е приет проект
на Състав на експертни фокус-групи (опитни съдии) за валидиране на осреднените
стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в
протичащото изследване на натовареността на съдиите, представен от председателя на
комисията.
С решение на комисията по протокол № 22 от 10.06.2015 г. са определени дати
за провеждане на работна среща на фокус-групите за валидиране на осреднените
стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в
провеждащото се изследване на натовареността на съдиите.
В изпълнение на решение на ВСС по протокол № 33/11.06.2015 г., д. т. 17,
комисията е възложила за заседанието и на 14.07.2015 г. да се представи доклад за
актуалното състояние на процеса по изследването на натовареността на съдиите.
На заседание, проведено на 07.07.2015 г. комисията е определила дати на които
фокус-групите по различните видове дела да проведат работни срещи в присъствието
на представители от агенция „Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД, извършваща
изследването на натовареността на съдилищата.
Със свое решение по протокол №40/15.07.2015г. ВСС е приет изготвен от
комисията Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2014 г.
(съдилища)
С решение по протокол №29 от 28.07.2015г. комисията е възложила на фокусгрупата за граждански и търговски дела, определена с решение на комисията по
Протокол № 14/08.04.2015 г., т.5, да проведе втора работна среща на 29.07.2015 г. на
която да присъстват и експерти по проекта на ВСС ”Подкрепа за Висшия съдебен
съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на
съдебната система”, НФМ 2009-2014, ангажиран/и за целите на изследването на
натовареността на съдиите.
Фокус групите са провели следните срещи:
- фокус групата по граждански дела е провела срещи на 10.07.2015 г,
25.09.2015 г. и 21.10.2015 г.
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- фокус групата по наказателни дела е провела срещи на 19.06.2015г.,
15.07.2015 г. и 19.10.2015 г.
- фокус групата по административни дела е провела срещи на 22.06.2015 г.,
17.07.2015 г. и 19.10.2015 г.
На 01.12.2015 г. е постъпило писмо от Върховна касационна прокуратура с
предложение за допълване на преброимите показатели по отношение на дейността на
следователите в Правилата за измерване на натовареността на прокурорите и
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, въведени в действие от
01.01.2015 г. Писмото е обсъдено на заседанието на комисията и с нейно решение по
протокол № 42/01.12.2015г. е предоставено на подгрупа „Прокурори и следователи”
към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в
съдебната система.
През м. декември 2015 г. комисията се е запознала и е приела експертен доклад
„Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от
емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”, изготвен в
изпълнение на дейност от проект на ВСС по НФМ 2009-2014 г.
С решение на комисията по протокол №43/08.12.2015г. е приет Проект на Правила
за оценка на натовареността на съдията, а на следващото си заседание, проведено на
15.12.2015 г. комисията окончателно е приела Правилата и е предложила на ВСС да ги
приеме със свое решение, считано от 1 април 2016 година. С решение №44/15.12.2015 г.
комисията е предложила на ВСС да приеме и актуализирани статистически форми за
отчет на апелативните, окръжните, административните, специализираните и районните
съдилища, както и подробни статистически кодове на отделните видове дела по нива
съдилища.
4. Реформа на съдебната карта
Неравномерната натовареност на органите на съдебната власт създава сериозно
затруднение за качественото и бързо правораздаване. Стъпките за решаване на този
проблем са няколко, като една от тях е реформа на съдебната карта на Република
България.
Съгласно чл.30, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет
(ВСС) определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните,
административните и апелативните съдилища по предложение на или след съгласуване
с министъра на правосъдието, а на военните съдилища – съгласувано с министъра на
отбраната.
Действително, преструктурирането на съдебната карта е смел и радикален
подход, но с него се цели да се отговори на изискванията за ефективно правосъдие.
Конкретните предприети действия в тази насока още през 2014 г. са свързани с
преструктуриране на част от военните съдилища и полагане на началото на
оптимизацията на районните съдилища и прокуратури.
В края на 2014 г. комисията стартира организационните действия във връзка с
идеен работен проект – анализ на кадровото състояние на съдилищата и прокуратурите
извън областните центрове и предложение за тяхното оптимизиране.
С решение на комисията по протокол № 7 от 24.02.2015 г. е приет неофициално
предоставения доклад „Социално-икономически фактори и натовареност на районните
съдилища”, редакция към 31.01.2015 г., изготвен от д-р Тодор Галев, като след
представяне на окончателния доклад от Министерство на правосъдието, е било
предвидено публично представяне на доклада,състояло се на 27.03.2015 г. в НИП.
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На заседание на комисията, проведено на 26.05.2015 г., на което присъства и
председателя на ВКС – Лозан Панов, са обсъдени организационни въпроси във връзка с
оптимизиране на структурата на районните съдилища. Взето е решение представители
на комисията, съвместно с председателя на ВКС, да проведат срещи в периода 15 юни –
17 юли 2015 г. по апелативни райони с административните ръководители на
съответните апелативен и окръжни съдилища в района по приет график.
С решение на комисията по протокол №23 от 16.06.2015 г. са обсъдени
организационни въпроси във връзка с оптимизиране на структурата на районните
съдилища.
С решение на комисията по протокол № 26 от 07.07.2015 г. е прието, с оглед
попълване на информацията, необходима за изготвяне на анализ за оптимизиране на
съдебните райони, да бъдат събрани допълнително следните данни, структурирани за
всеки съдебен район към 30.06.2015 г.:
- актуална справка за броя на съдиите и броя на съдебните служители;
- брой държавни съдебни изпълнители;
- брой съдии по вписвания;
- брой нотариуси в съдебния район;
- сграден фонд.
- кога е създаден всеки от районните съдилища.
След приемането на проекта за решение за нова структура на районните
съдилища, ВСС следва да инициира широко обсъждане в съдилищата и прокуратурите,
с нотариалната камара, с Камарата на частните съдебни изпълнители и с местните
власти (съгл. решение по протокол № 40 от 15 юли 2015 г., ВСС ). В изпълнение на
това решение на ВСС, комисията на свое заседание проведено на 28.07.2015 г. е приела
в срок до 15.09.2015 г. да сформира и предложи на ВСС екипи за петте апелативни
райони, включващи членове на съвета, от които задължително да има представители
членове на комисиите: КПА, КБФ, КСА и КАОСНОСВ.
ВСС със свое решение по протокол № 40 от 15 юли 2015 г. е приел изготвен от
комисията доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната
система и критериите за промяна в съдебната карта на районните съдилища. На същото
заседание ВСС е възложил на комисията да изготви и представи в срок до 15.10.2015 г.
във ВСС доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната
система и критериите за промени в териториалната структура на районните
прокуратури. Също така, съвета е приел предложените в доклада критерии за
реорганизация на районните съдилища, като е определи срок до 30.11.2015 г. в който
конкретните предложения за промени в съдебната карта на районните съдилища и
районните прокуратури да бъдат обсъдени и мотивирани пред него.
На поредни свои заседания проведени през месеците септември и октомври,
комисията е обсъдила и определила екипите по апелативни районни и техните
координатори и е събрана необходимата информация, свързана с:
- брой на магистратите по щат и действително заети щатни бройки за съответния
районен съд и районна прокуратура поотделно;
- брой на съдебните служители по щат и действително заети щатни бройки в
общата и специализираната администрация, по видове щатни длъжности, като
информацията да бъде за всеки районен съд и всяка районна прокуратура поотделно.
- размер на бюджетните средства предоставяни за издръжка на всеки районен
съд и всяка районна прокуратура през последните три години;
- каква е материалната база на съответния съд и прокуратура;
- какъв е статутът на ползваната съдебна сграда;
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С решение по протокол № 34/13.10.2015 г. комисията е приела доклад за
значението на районните прокуратури и критериите за промени в териториалната
структура на районните прокуратури, като към този доклад е било присъединено и
писмо от ВКП относно натовареността на районните прокуратури.
На заседание, проведено на 29.10.2015 г. комисията се е запознала с писмо,
съдържащо информация, предоставена от Министерство на правосъдието във връзка с
предстояща реорганизация на съдебната карта на
районните
съдилища
и
прокуратури на територията на Република България.
През месец ноември, в поредица свои заседания, комисията се запознава и
обсъжда становища, изразени от различни органи на съдебната система по отношение
на предстоящата реформа на съдебната карта.
На заседание, проведено на 10.11.2015 г. членовете на комисията са обсъдили
организационни въпроси във връзка с предстоящи промени в съдебната карта на
районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България,
съгласно т. 1.5. от Решение на ВСС по Протокол № 40/15.07.2015 г.
С решение на комисията по протокол № 40/19.11.2015г. са определени датите на
които да се проведат срещите с административни ръководители и магистрати по
апелативни райони за обсъждане реформата на съдебната карта, а след провеждането
им, комисията се е запознала с резултатите, обективирани в отделни протоколи.
След решение на комисията по протокол № 42/01.12.2015г. е изпратено писмо до
министъра на правосъдието за изискване на информация за границите на съдебните
райони към момента на приемане на сега действащия ЗСВ – август 2007г.
На 08.12.2015г. е постъпило становище от председателя на Софийски окръжен
съд с приложени становища от председателите на районните съдилища и институции
относно предстояща реорганизация на съдебната карта на Република България.
5. Мониторинг на дейността на органите на съдебната власт
На заседание проведено на 13.01.2015г. комисията се е запознала със справки за
индивидуалната натовареност на следователите в следствените отдели на окръжните
прокуратури, Софийска градска прокуратура и Специализирана прокуратура за 2012 г.
и по тримесечия за 2013 г. и 2014 г. (в изпълнение на решение на Комисията по
протокол № 35/28.10.2014 г., т. 5 /вх. № 11-12-025/2013 г. от 07.01.2015 г./)
На 27.01.2015 г. комисията е приела справки за индивидуалната натовареност на
следователите в специализираните отдели на НСлС, следствените отдели на окръжните
прокуратури, Софийска градска прокуратура и Специализирана прокуратура за
четвъртото тримесечие на 2014 г. в изпълнение на решение на комисията по протокол
№ 5/04.02.2014 г. Информацията е предоставена за нуждите при изготвяне на анализ
на натовареността на следователите и подготовката за дискусионна кръгла маса за
натовареността на следователите.
С решение на комисията по протокол № 8 от 04.03.2015 г. е прието писмо от
директора на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по
разследването относно прилагането на утежняващ критерий върху краен акт при
измерването на натовареността на следователите и го предоставя на Подгрупа
„Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна
стратегия за човешките ресурси в съдебната система.
С решение на комисията по протокол № 15 от 28.04.2015 г. са приети справки,
предоставени от директора на НСлС за индивидуалната натовареност на следователите
в следствените отдели на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура и
Специализирана прокуратура за първото тримесечие на 2015 г. Същите са
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предоставени на подгрупа „Прокурори и следователи" към Работната група за
изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, за
запознаване.
На заседание проведено на 13.05.2015г., комисията се е запознала и е разгледала
представена от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС справка за щатната
численост, свободните длъжности и натовареност на апелативните съдилища.
С решение на комисията по протокол № 21 от 02.06.2015 г. е прието да бъде
извършен анализ на данните от регистъра на командированите магистрати - за
съдилищата и за прокуратурите, като е определен срок за това до края на м.юни.
С решение на комисията по протокол № 23 от 16.06.2015 г. е приет доклад със
сравнителен анализ за натовареността на петте апелативни съдилища през 2014 г.,
изготвени от отдел „Статистически анализ и обработка на данни", в резултат на което
са направени конкретни предложения.
През м. юни 2015 г. комисията е приела проект на Анализ на натовареността на
органите на съдебната власт (съдилища) през 2014 г.
С решение на ВСС по протокол № 40 от 15 юли 2015 г. е приет Анализ на
натовареността на органите на съдебната власт през 2014г. (съдилища).
С решение на комисията по протокол №29 от 28.07.2015 г. са приети справки,
предоставени от директора на НСлС за индивидуалната натовареност на следователите
в следствените отдели на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура и
Специализирана прокуратура за второто тримесечие на 2015 г. и те са предоставени на
подгрупа „Прокурори и следователи" към Работната група за изготвяне на
средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, за запознаване.
Справки за индивидуалната натовареност на следователите в специализираните
отдели на НСлС е била приета от комисията с решение по протокол №36/29.10.2015 г.
С решение на комисията по протокол №34 от 13.10.2015 г. е прието писмо изх.№
ГП№3547/08.10.2015. от Върховна касационна прокуратура относно натовареността на
районните прокуратури.
На заседание на комисията проведено на 20.10.2015 г., нейните членове са се
запознали, разгледали и обсъдили изготвена справка за щатната численост на
служителите и натовареността на съдилищата в Република България към 30.10.2013 г.
и 30.09.2015 г., а на 25.10.2015 г. е разгледана такава справка и по отношение на
прокуратурите. Тези справки са били изготвени за целите и нуждите на сформираните
екипи по апелативни райони във връзка с дейността им по анализ на съдебната карта.
На 29.10.2015 г. комисията е приела информация, предоставена от директора на
Национална следствена служба с приложени справки за индивидуалната натовареност
на следователите в специализираните отдели на НСлС.
6. Активно взаимодействие и сътрудничество между комисията и други
органи и институции
За качественото изпълнение на стратегическите си цели, комисията е в
постоянно взаимодействие и в процес на сътрудничество с различни органи и
институции, както български, така и международни, имащи отношение към реформата
на съдебната карта и решаването на проблема с неравномерната натовареност на
органите на съдебната власт.
На първото за 2015 г. заседание на комисията – на 13.01.2015 г., е проведена
среща със зам.-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева на която е
обсъден начина на взаимодействие за извършване на необходимите нормативни
промени, чрез които да бъде автоматизиран процесът на заповедното производство и
интегриране на деловодните системи в съдилищата с други национални регистри за
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нуждите на заповедното производство. С решение на комисията по протокол
№1/13.01.2015г. е предложено на министъра на правосъдието, чрез зам.-министъра на
правосъдието г-жа Вергиния Русева, създаване на подгрупа „Заповедно производство”
към работната група за изменение на ГПК в частта за изпълнителното производство,
или самостоятелна такава работна група за заповедното производство, с предмет на
работа правната и техническата рамка с оглед изготвяне на промени в нормативната
база – законови и подзаконови актове, и идеен проект в рамките на Оперативна
програма „Добро управление” за доразвитие на електронното правосъдие в частта за
заповедното производство, в рамките на който да бъде изработен информационен
продукт, който да бъде внедрен в единна деловодна система за съдилищата.
В началото на отчетната година комисията е определила свои членове, които да
вземат участие в сформирани междуведомствени работни групи за изменения и
допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс и за изменения и допълнения в Закона
за съдебната власт.
С решение на комисията по протокол № 33 от 06.10.2015 г. са определени нейни
членове, които да направят работно посещение в Република Хърватия, по предложение
на Министерството на правосъдието на Република Хърватия. По време на срещите,
проведени в съдилища в Република Хърватия, дискусиите са акцентирани върху
основни въпроси свързани с реформата на съдебната карта през 2010-2011 г. и до
настоящия момент, събрана е информация за критериите или обстоятелствата, които са
били преценявани за отделните органи на съдебна власт при вземане на решение за
тяхното реформиране – окрупняване или закриване и дали тази реформа е довела до
освобождаване от длъжност на съдебни служители и на магистрати, както и въз основа
на какви критерии и на какво основание е извършено това. Обект на дискусията е било
дали съществува в Република Хърватия стимулираща система за ранно пенсиониране
на магистрати и използвана ли е тя в този случай, също дали е извършена подобна
реформа в структурата на прокуратурата, осъществява ли се в Република Хърватия
измерване на натовареността на съдиите и прокурорите и въз основа на какви правила,
принципи и норми и др.
Във връзка с писмо от Националния институт на правосъдието относно даване
на препоръки и предложения за теми за обучения, които да бъдат застъпени в
програмата на Института за 2016г., на 29.10.2015 г. комисията е изискала от НИП копие
от проекто-плана за 2016 г., както и плана, по който сe обучават магистратите през
2015 г.
На 29.10.2015 г. е разгледана представена от Министерство на правосъдието
информация във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на
районните съдилища и прокуратури на територията на Република България, като
същата е предоставена на всеки един от петте екипи по апелативни райони във връзка с
дейността им по анализ на съдебната карта.
През м. ноември 2015 г. член на комисията е взел участие в Регионален семинар
на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност) в Букурещ.
На 03.11.2015 г. на заседание на комисията е била представена информационна
система – „Интерактивна карта на съдебните райони в Р. България“, разработена в
рамките на проект Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на
капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран в
рамките на НФМ 2009-2014.
В края на 2015 г. комисията се е запознала с предоставен от Института по
пазарна икономика доклад на тема „Регионални профили-показатели за развитие” и го е
предоставила на екипите по апелативни райони за целите на дейността им по анализ на
съдебната карта.
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