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






ПРОТОКОЛ № 7

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

22 февруари 2017 г.
/сряда - 10,00 часа/





	Днес, 22 февруари 2017 г. (сряда), от 10,00 часа се проведе извънредно заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА  - отсъства
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА



Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Румен Митев - началник-отдел "САОД", дирекция "ИТСС"; Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД”, дирекция "ИТСС”.




ОТНОСНО: Отменяне на решение по точка 8 от Протокол № 5 от заседанието на комисията, проведено на 13.02.2017 г. 

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

1. Отменя решението си по т. 8.2. от Протокол № 5/13.02.2017 г.
2. Изпраща писмото (изх. № 774/27.01.2017 г.) от председателя на Районен съд – Русе на постоянната работна група по наказателни дела за запознаване и изготвяне на предложение до комисията относно начина на отчитане на натовареността на съдиите във връзка с произнасянията им по чл. 306, ал.1, т.4 от НК.
3. За решението по т. 1 да бъдат уведомени разработчиците на деловодните системи, на ЦСРД и на СИНС.
4. Указва на председателите на съдилищата, че сигнали за проблеми и предложения, свързани с отчитане на натовареността на съдиите следва да се изпращат на постоянните работни групи към комисията, сформирани и действащи в рамките на Механизма за наблюдение на прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите и Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела /Протокол № 22/29.06.2016 г., т. 5/. Работните групи изготвят и изпращат на комисията конкретни предложения за изменения в номенклатурата на статистическите кодове по делата, както и в Правилата за отчитане на натовареността на съдиите и приложенията към тях. Механизмът и съставите на работните групи по отделните материи са публикувани в раздела на комисията на интернет сайта на ВСС на адрес:
http://www.vss.justice.bg/page/view/4052
5. Изпраща решенията на председателите на съдилищата, за сведение.







ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КСКНСС:                       /п/
								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

