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





ПРОТОКОЛ № 22

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

3 юли 2017 г.
/понеделник - 10,00 часа/



Днес, 3 юли 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 - отсъства
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА - отсъства
СОНЯ НАЙДЕНОВА 

Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“.


След разисквания по предварително обявения дневния ред

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

Включва в дневния ред за днешното заседание следната допълнителна точка:
-Проект на Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г. и Проект на Анализ на военните съдилища, като точка 4.
	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015г., т. 69 относно писмо от Министерство на правосъдието с вх. № ВСС– 845/22.06.2017 г. за идентифициране на приоритети на съдебната система във връзка с подготовка на многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. 

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

1.1. Приема за сведение Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015г., т. 69 относно писмо от Министерство на правосъдието с вх. № ВСС– 845/22.06.2017 г. за идентифициране на приоритети на съдебната система във връзка с подготовка на многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г., като счита, че Приритет 1 и Приоритет 4 следва да бъдат обединени в един общ приоритет, тъй като имат сходен предмет. 
1.2.  Предлага нов Приоритет, свързан с въвеждане на финансиране на съдебната власт на принципа на програмното бюджетиране и препоръките на ЕМСС.  



2. ОТНОСНО: Обсъждане на предложение на членове на Работната  по граждански и търговски дела към КСКНСС във връзка с влизането в сила от 01.07.2017 г. на част V от Търговския закон /ТЗ/.

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

2.1. Приема предложенията на членовете на Работната група по граждански и търговски дела към КСКНСС във връзка с влизането в сила от 01.07.2017 г. на част V от Търговския закон /ТЗ/.
2.2. Приема конкретизираното предложение от отдел „САОД“ за създаване на нови кодове съгласно приложената таблица, неразделна част от настоящия протокол.
2.3. Изпраща решението по т. 2.2., ведно с приложената таблица, на фирмите - разработчици на деловодните системи, ползвани в окръжните и апелативните съдилища, на ЦСРД и на СИНС, за сведение и актуализиране на съответните системи.
2.4. Изпраща решението по т. 2.2., ведно с приложената таблица, на съдилищата за сведение.
2.5. Допълненията в номенклатурата на статистическите кодове по търговски дела и съответно в Приложение № 3.2. към ПОНС, съгласно таблицата по т. 2.2., да бъдат отразени в публикуваните на интернет страницата на комисията материали.



3. 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 :

3.1. Приема за сведение 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.
3.2. За следващото заседание на комисията докладът по т. 3.1. да бъде внесен за окончателно разглеждане на конкретни предложения до Съдийската колегия на ВСС за обсъждането им в заседание на 19.07.2017 г. 




4. ОТНОСНО:  Проект на Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г. и Проект на Анализ на натовареността на военните съдилища за 2016 г. 

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

4.1. Приема за запознаване проектите на Анализ на натовареността на съдилищата за 2016 г. и на Анализ на натовареността на военните съдилища за 2016 г.
4.2. За следващото заседание на комисията проектите на анализите по т. 4.1. да бъдат оформени в окончателен вид за включването им в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 18.07.2017 г. 







ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КСКНСС:               /п/
								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ










