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






ПРОТОКОЛ № 26

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

19 септември 2017 г.
/сряда - 13,30 часа/

Днес, 19 септември 2017 г. (сряда), от 13,30 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 
СОНЯ НАЙДЕНОВА 

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



	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/31.07.2017 г. от председателя на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно предоставяне на информация от постоянните комисии на ВСС във връзка с Доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките от Четвъртия кръг на оценка /превенция на корупцията на народни представители, съдии и прокурори/.

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

1.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 26/31.07.2017 г. от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно предоставяне на информация от постоянните комисии на ВСС във връзка с Доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките от Четвъртия кръг на оценка /превенция на корупцията на народни представители, съдии и прокурори/, доколкото препоръките от Доклада, отправени до ВСС, не касаят компетентността и дейността на КСКНСС.



2. ОТНОСНО: Писмо изх. № РД-09-238/28.07.2017 г. от председателя на Районен съд – Бургас относно увеличаване на щатната численост на съда с приложение на чл. 194 от ЗСВ.

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

2.1. Приема за сведение писмо изх. № РД-09-238/28.07.2017 г. от председателя на Районен съд – Бургас относно увеличаване на щатната численост на съда с приложение на чл. 194 от ЗСВ.
2.2. Изразява следното становище: След приемане на годишния Анализ на натовареността на съдилищата за 2016 г. Съдийската колегия на ВСС разгледа въпроса за приложението на процедури по чл. 194 ЗСВ за районните съдилища в която връзка е обсъдена и натовареността на РС-Бургас и към настоящия момент въпросът за откриване на нови процедури по чл. 194 ЗСВ за районните съдилища не стои на дневен ред.
2.3.Изпраща решението на КСКНСС ведно с писмото на председателя на Районен съд – Бургас на Комисията по атестиране и конкурси към СК на ВСС, по компетентност.



3. ОТНОСНО: Писмо изх. № 628/ 31.07.2017 г. от председателя на Районен съд – Мадан относно даване на инструкции във връзка с отразяването на натовареността в описаните в писмото случаи.

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. № 628/31.07.2017 г. от председателя на Районен съд – Мадан относно даване на инструкции във връзка с отразяването на натовареността в описаните в писмото случаи.
3.2. Препоръката от председателя на РС- Мадан да се вземе предвид при окончателното изготвяне на анализа по § 11, ал. 1 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, както и да се разгледа в хода на обсъждания на бъдещо подобрение на функционалностите на СИНС.
3.3. Кани г-н Марин Кошутов – управител на „Смарт системс 2010“ ЕООД на работна среща за обсъждане на изпълнението на възприетите допълнителни функционалности на СИНС, която да се проведе в рамките на следващото заседание на КСКНСС  на 25.09.2017 г., понеделник, от 10,00 часа.
3.4. Изпраща решението на председателя на РС – Мадан и на г-н Марин Кошутов – управител на „Смарт системс 2010“ЕООД, за сведение.



4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/21.08.2017 г. от заседание на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за определяне на представители за участие в срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/ в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/ в периода 26-28 септември 2017 г. и искане за предоставяне на информация за изпълнението на препоръките от доклада на ЕК от януари 2017 г. по МСО.

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

4.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 29/21.08.2017 г. от заседание на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за определяне на представители за участие в срещи с представители на Европейската комисия /ЕК/ в рамките на експертна мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/ в периода 26-28 септември 2017 г. и искане за предоставяне на информация за изпълнението на препоръките от доклада на ЕК от януари 2017 г. по МСО, доколкото по въпроса вече има решение на Пленума на ВСС.



5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/07.09.2017 г., т. 4, от заседание на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно писмо от Министерство на правосъдието с искане за представяне на отговори по въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа /CEPEJ/ по темите от компетентност на Висшия съдебен съвет.

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

5.1. Приема за сведение предоставеното от КПИВ писмо от Министерство на правосъдието, съдържащо искане за представяне на отговори по въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа /CEPEJ/ по темите от компетентност на Висшия съдебен съвети по-конкретно.
5.2. Приема подготвените отговори от експертните сътрудници към комисията от отдел „СК“ и отдел „САОД“ на ВСС на въпроси от 44 до 49.1, 63.5, 63.7, от 66 до 68, от 70 до 81-2., 83, 83.1, поле за коментар С.4., въпрос 84, поле за коментар D.1., въпроси от 91 до 98, 101, от 102 до 104 и 208.3.
5.3. По отношение на въпроси 69, 99, 99.1, 100, от 107 до 109, 164, 167 и поле G.1 комисията не подава отговори в предоставения от Министерството на правосъдието въпросник, тъй като не са от нейната компетентност.
5.4. Възлага на отдел „СК“ и отдел „САОД“ да попълнят отговорите в предоставения в електронен вид  въпросник съобразно уточненията в заседанието.
5.5. Изпраща решенията, заедно с попълнения в електронен вид въпросник, на дирекция „Международна дейност“ за сведение и обобщаване.



6. ОТНОСНО: Предложение изх. № 2676/01.09.2017 г. от председателя на Районен съд – Несебър относно корекция на щатната численост на съда /вх. № ВСС-12130/11.09.2017 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-предложение изх. № 2676/01.09.2017 г. от председателя на Районен съд – Несебър относно корекция на щатната численост на съда /вх. № ВСС-12130/11.09.2017 г./.
6.2. Отлага разглеждането на писмото за следващото заседание на комисията.
6.3. Възлага на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ за следващото заседание да представи необходимите справки по отношение на Районен съд - Несебър.



7. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/07.09.2017 г., т. 10, от заседание на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

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

7.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 30/07.09.2017 г., т. 10, от заседание на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.
7.2. Възлага на правния експертен сътрудник към комисията – Красимира за следващото заседание да подготви исканата информация, с оглед дейността на КСКНСС, съгласно направените уточнения.
	


8. ОТНОСНО Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първо полугодие на 2017 г.

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

8.1. Приема за сведение обобщените статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2017 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт.
8.2. Кани г-н Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд на следващото заседание на КСКНСС, което ще се проведе на 25.09.2017 г. /понеделник/, 10,00 часа, за обсъждане на възникнали въпроси по предоставената от съда статистическа информация за първото полугодие на 2017 г.
8.3. Изпраща решението на КСКНСС на председателя на СРС, за сведение.
8.4. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме следното решение:
ПРОЕКТ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализи-раните и районните съдилища за първо полугодие на 2017 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт.
2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика.



9. ОТНОСНО: Изменения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите и в приложения № 2б и 3б към тях, произтичащи от приетия от ВСС нов Правилник за администрацията на съдилищата /обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г./

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

9.1. Приема предложението за изменение в Правилата за оценка на натовареността на съдилищата и в приложенията към тях.
9.2. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме следното решение:
ПРОЕКТ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изменя Правилата за оценка на натовареността на съдилищата, както следва:
- в чл. 26, т. 5 текстът в скоби „(чл. 76, ал. 9 от ПАС)“ става „(чл. 80, ал. 9 от ПАС)“;
- в чл. 30, т. 4, в текста на последно тире „чл. 76“ става „чл. 80“;
- в § 5 текстът в скобите става „(обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.)“;
- в работните бланки-образец - приложения № 2 б и № 3 б, в колоната за намаляващите коефициенти „чл. 76“ става „чл. 80“;
- ал. 3 на чл. 18 става: „(3) В дейността по предходните алинеи разпределящият съдия може да бъде подпомаган от определен от председателя на съда съдебен служител от специализираната администрация на основание чл. 35, ал. 5 от ПАС.“.
2. За промените да бъдат уведомени съдилищата и „Смарт Системс 2010“ ЕООД в качеството му на разработчик на СИНС и ЦСРД.
3. Приетите изменения по т. 1 да бъдат отразени в съответните материали, публикувани на интернет страницата на ВСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КСКНСС:               /п/
								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ



