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







ПРОТОКОЛ № 21

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

26 юни 2017 г.
/понеделник - 10,00 часа/



Днес, 26 юни 2017 г. (понеделник), от 10,00 часа, се проведе заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА 
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА - отсъства
СОНЯ НАЙДЕНОВА - отсъства

Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС“, ДИРЕКЦИЯ „Правна“, Румен Митев - началник-отдел "САОД", дирекция „ИТСС“, Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“.



1. ОТНОСНО: Писмо изх.№ ВСС-8261/19.08.2017 г. от Комисията по атестиране на ВСС относно изготвяне на оценки на експертните и технически сътрудници към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС.

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

1.1. Приема за сведение писмо изх.№ ВСС-8261/19.08.2017 г. от Комисията по атестиране на ВСС относно изготвяне на оценки на експертните и технически сътрудници към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС.
	1.2. Съгласно чл.19, ал.1, т.10 от Вътрешните правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет комисията оценява експертните и техническите сътрудници към комисията, както следва: 
- Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС“ – максимална оценка 3 /три/;
- Елеонора Савова – началник отдел „СК“ – максимална оценка 3 /три/;
- Румен Митев – началник отдел „САОД“ – максимална оценка 3 /три/;
- Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“ – максимална оценка 3 /три/;
- Мина Стоева – мл. специалист компютърен оператор, определена за технически сътрудник на комисията съгласно Заповед № 95-00-235/26.09.2016 г. на Главния секретар на ВСС – максимална оценка 3 /три/.
1.3. Изпраща решението по т. 1.2. на председателя на Комисията по атестирането – г-жа Саша Харитонова, директор на дирекция „Правна“ на ВСС, за сведение и по предназначение.



2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г., т. 3 от заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на становище по проекта на Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и нейната независимост.

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

2.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г., т. 3 от заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.
2.2. С оглед компетентностите си Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС няма бележки и предложения по проекта на Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и нейната независимост.
2.3. Изпраща решението по т. 2.2 на КПИВ за сведение.



3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г., т. 2 от заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на отчет за първото полугодие на 2017 г. по изпълнението на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на мерките по Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия /ЕК/ в рамките на механизма за сътрудничество и оценка /МСО/.

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

3.1. Приема за сведение Извлечение от протокол № 21/19.06.2017 г., т.2 от заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.
3.2. Приема изготвената и предоставена от правния експертен сътрудник към комисията Информация за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка за първото полугодие на 2017 г. по отношение дейността на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС.
3.3. Изпраща информацията по т. 3.2. на дирекция „Международна дейност“ на ВСС за обобщаване съгласно решение на КПИВ по протокол № 12/09.06.2017 г., т. 2.


4. ОТНОСНО: Писмо изх. № ВСС-7942/22.06.2017 г. от председателя на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно искане за анализ на отчетната степен на натовареност и изразяване на становище във връзка с необходимостта от увеличаване на щатната численост на Районен съд – Сливен.

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

4.1. Приема за сведение писмо изх. № ВСС-7942/22.06.2017 г. от председателя на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно искане за анализ на отчетната степен на натовареност и изразяване на становище във връзка с необходимостта от увеличаване на щатната численост на Районен съд – Сливен.
4.2. Приема, че е налице „обоснована необходимост“ за увеличаване на щатната численост на Районен съд – Сливен с 1 /една/ щатна длъжност за „съдия“, съгласно направеното искане от председателя на съда. 
МОТИВИ: Данните, които се съдържат в статистическите анализи за натовареността за 3-годишен период показват очертаваща се тенденция за увеличаване на натовареността на съдиите в съда. При разкриване на 1 /една/ щатна длъжност за „съдия“ в съда натовареността на съдиите ще се доближи малко над средната при свършени дела. По тези съображения чрез увеличаване на съдийския щат в съда с една /една/ бройка ще се изпълни разпоредбата на чл. 243 от ЗСВ да се осигури свободна щатна длъжност за назначаване при изтичащ мандат на „младши съдия“.
4.3. Изпраща решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за сведение и по предназначение.




5. ОТНОСНО: Писмо изх. № ВСС-6042/22.06.2017 г. от председателя на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно искане за анализ на отчетната степен на натовареност и изразяване на становище във връзка с необходимостта от увеличаване на щатната численост на Районен съд – Габрово.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :
5.1. Приема за сведение писмо изх. № ВСС-6042/22.06.2017 г. от председателя на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно искане за анализ на отчетната степен на натовареност и изразяване на становище във връзка с необходимостта от увеличаване на щатната численост на Районен съд – Габрово.
5.2. Приема, че е налице „обоснована необходимост“ за увеличаване на щатната численост на Районен съд – Габрово с 1 /една/ щатна длъжност за „съдия“, съгласно направеното искане от председателя на съда. 
МОТИВИ: Данните, които се съдържат в статистическите анализи за натовареността за 3-годишен период показват очертаваща се тенденция за увеличаване на натовареността на съдиите в съда. При разкриване на 1 /една/ щатна длъжност за „съдия“ в съда натовареността на съдиите ще се намали, но ще остане над средната и по отношение на дела за разглеждане, и по отношение на свършени дела. По тези съображения чрез увеличаване на съдийския щат в съда с една /една/ бройка ще се изпълни разпоредбата на чл. 243 от ЗСВ да се осигури свободна щатна длъжност за назначаване при изтичащ мандат на „младши съдия“.
5.3. Изпраща решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за сведение и по предназначение.




6. ОТНОСНО: Писмо изх. № 449/19.06.2017 г. от председателя на Върховния административен съд ведно с приложен Доклад за извършен функционален анализ, изготвен в изпълнение на мярка 3.6.1. „План за регулиране натовареността на ВАС и системата на административните съдилища, включително чрез промяна в подсъдността на определени видове дела и структурни мерки“ по Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, в изпълнени на решение по протокол № 25/13.06.2017 г. на СК на ВСС.

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

6.1. Приема за запознаване приложения към писмо изх. № 449/19.06.2017 г. на председателя на ВАС Доклад за извършен функционален анализ, изготвен в изпълнение на мярка 3.6.1. „План за регулиране натовареността на ВАС и системата на административните съдилища, включително чрез промяна в подсъдността на определени видове дела и структурни мерки“ по Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, в изпълнени на решение по протокол № 25/13.06.2017 г. на СК на ВСС.
6.2. След запознаване с доклада по т. 6.1. същия да бъде внесен в заседание на комисията, за обсъждане и приемане на съответни решения.




ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КСКНСС:           /п/    
								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ










