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                Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
               В  И  С  Ш    С  Ъ  Д  Е  Б  Е  Н    С  Ъ  В  Е  Т


ПРОТОКОЛ № 1

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

24 януари 2018 г.
/сряда – 14,00 часа/

Днес, 24 януари 2018 г. (сряда), от 14,00 часа, се проведе заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА
АТАНАСКА ДИШЕВА

БОРЯНА ДИМИТРОВА
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ



От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстваха експертните сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДВ“, дирекция „Правна“ и Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“.

Заседанието на комисията протече при следния дневен ред:

	Обсъждане на искане от Апелативния специализиран наказателен съд за отпускане на щатни бройки за съдии, съдебни секретари и деловодител.

Приложение: Писмо изх. № 4015 ГП/13.12.2017 г. от главния прокурор на РБългария и Писмо изх.№ ВСС-16875/15.12.2017 г. от председателя на АСпНС.

Обсъждане на решение във връзка с извлечение по протокол № 53/11.12.2017 г. , т. Р-8 на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, касаещо предложение от Галина Иванова - съдия в Районен съд - Нови пазар относно постановяване от Пленума на ВСС на решение по чл. 30, ал.2, т.7от ЗСВ.

	Обсъждане на решение във връзка с приложението на §11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/.

Приложение: Правила за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/

4. Извлечение от протокол № 34/12.12.2017 г. на Комисия „Професионална галификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно писмо на председателя на PC - Айтос във връзка с измененията на чл. 47 от ГПК.

5. Писмо изх. № АД 13-1036/07.12.2017 г. от председателя на АС - Бургас относно преценка на възможността справките за натовареността на районните съдилища в граничните райони да се изпращат „ежемесечно“.

6. Извлечение от протокол № 1 от заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно искане от председателя на Софийски градски съд за добавяне на текст в Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/.

7. Писмо изх. № 07-07-7/08.01.2018 г. от председателя на Националния статистически институт относно сформиране на междуведомствена експертна работна група за поетапното въвеждане на Международната класификация на престъпленията за статистически цели на ООН в практиката на страната и предложения за определяне на представители на ВСС за участие в работната група.

8. Писмо изх. № ВСС-3/12.01.2018 г. от председателя на ВКС относно предоставяне на справка във връзка с чл. 114, ал.1 т.14 от ЗСВ.

9. Извлечение от протокол № 1/16.01.2018 г., т.10 от заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно извлечение от протокол № 35/06.12.2017 г., т.4 от КСКНСС, за сведение.

	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

ОТНОСНО т.1.: Обсъждане на искане от  Апелативния специализиран наказателен съд за отпускане на щатни бройки за съдии, съдебни секретари и деловодител.
След проведено разискване,

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

1.1. ПРИЕМА писмо с вх. № ВСС-16875/15.12.2017 г. от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд с искане за разкриване на 3 /три/ щатни длъжности „съдия“, 2 /две/ щатни длъжности „съдебен секретар“ и 1 /една/ щатна длъжност „деловодител“ в АСпНС. 

1.2. ИЗРАЗЯВА отрицателно становище относно направеното искане за разкриване на 3 /три/ щатни длъжности „съдия“ в АСпНС.
Мотиви: С оглед натовареността на съдиите в АСпНС, към настоящия момент не се налага увеличаване на щатната численост.

1.3. ИЗПРАЩА решението по т.1.2., ведно с писмо с вх. №ВСС-16875/15.12.2017 г. от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, за запознаване и по компетентност.

1.4. ИЗРАЗЯВА положително становище относно направеното искане за разкриване на 1 /една/ щатна длъжност „съдебен секретар“ в АСпНС. 
Мотиви: Натовареността на наличните съдебни секретари е висока.

1.5. ИЗРАЗЯВА отрицателно становище относно направеното искане за разкриване на /1/ една щатна длъжност „съдебен секретар“ и за разкриване на 1 /една/ щатна длъжност „деловодител“ в АСпНС. 
Мотиви: Към момента натовареността на съдебните деловодители в АСпНС не налага отпускането на щатна бройка за длъжността.

1.6. ИЗПРАЩА решенията по т.1.4. и по т.1.5., ведно с писмо с вх. № ВСС-16875/15.12.2017 г. от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд на Комисия „Съдебна администрация“, за запознаване и по компетентност.


ОТНОСНО т.2: Обсъждане на решение във връзка с извлечение по протокол № 53/11.12.2017 г., т.Р-8 на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, касаещо предложение от Галина Иванова - съдия в Районен съд - Нови пазар относно постановяване от Пленума на ВСС на решение по чл. 30, ал.2, т.7от ЗСВ.

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

2.1. ПРИЕМА писмо с вх.№ВСС-15763/27.11.2017г. от Галина Иванова - съдия в Районен съд - Нови пазар относно постановяване от Пленума на ВСС на решение по чл. 30, ал.2, т.7от ЗСВ.
2.2. ИЗПРАЩА  писмото по т.2.1. на ръководителя на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", изпълняван от Висш съдебен съвет, като бенефициент по оперативна програма „Добро управление“, за запознаване и съобразяване.
2.3. ОТЛАГА вземане на решение във връзка с направеното предложение от Галина Иванова - съдия в Районен съд - Нови пазар за постановяване от Пленума на ВСС на решение по чл. 30, ал.2, т.7от ЗСВ.
2.4. 	ИЗПРАЩА решенията по т.2.1., т.2.2. и т.2.3. на Галина Иванова, съдия в РС – Нови пазар, за сведение.

ОТНОСНО т.3: Обсъждане на решение във връзка с приложението на §11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/.

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

3.1. ОТЛАГА вземането на решение във връзка с приложението на §11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/.
3.2. ВЪЗЛАГА на Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“ изготвяне на справка, въз основа на данните от СИНС, за съдиите, достигнали натовареност от всички групи дела, с коефициент над 100.
3.3. Изготвената справка да се внесе за разглеждане на следващо заседание на Комисията.

ОТНОСНО т.4: Извлечение от протокол № 34/12.12.2017 г. на Комисия „Професионална галификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно писмо но председателя на PC - Айтос във връзка с измененията на чл. 47 от ГПК.

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

Отлага разглеждането на писмо с вх.№ВСС-16565/08.12.2017г.  на председателя на PC - Айтос във връзка с измененията на чл. 47 от ГПК, изпратено с решение по протокол № 34/08.12.2017 г. на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС.

ОТНОСНО т.5: Писмо изх. № АД 13-1036/07.12.2017 г. от председателя на АС - Бургас относно преценка на възможността справките за натовареността на районните съдилища в граничните райони да се изпращат „ежемесечно“.

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

5.1. Приема предложението на председателя на Апелативен съд – Бургас, обективирано в писмо вх. № ВСС-423/11.12.2017 г.
5.2. Предлага на съдийската колегия на ВСС да измени срока, указан с нейно решение по т. 43.5 от Протокол № 29/20.12.2016 г., от ежеседмично на тримесечно, поради намалелия брой на делата по чл. 279 – 281 от НК в съдилищата от граничните райони.
5.3. Предоставя на главния секретар на ВСС за включване в проекта за дневен ред за заседание на съдийската колегия на 30.01.2018 г., следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОТНОСНО: Изменение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/20.12.2016 г., т. 43.5.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" предлага на  Съдийската колегия на ВСС да приеме следното решение:

ПРОЕКТ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Изменя решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/20.12.2016 г., т. 43.5, както следва:
„43.5. УКАЗВА на председателите на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – София да следят 3-месечно натовареността на районните съдилища в граничните райони и да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност, както и да сезират Съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на натовареността на районните съдилища.“

	ОТНОСНО т.6: Извлечение от протокол № 1 от заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно искане от председателя на Софийски градски съд за добавяне на текст в Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/.
	След проведено разискване,

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

6.1. Приема писмо вх. № ВСС-16930/18.12.2017 г. от зам.-председател на Софийски градски съд, предоставено от комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.
6.2. Допълва предмета на статистическите кодове 1318 и 51318 по наказателни дела, както следва:
- в колоната „Описание“ се добавя второ изречение със следното съдържание - „Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.“;
- в колоната „Законов текст“ се добавя текстът „и чл. 346б НК“.
6.3. За решението по точка 6.2. да бъдат уведомени съдилищата, фирмите-разработчици на деловодните системи в съдилищата и фирмата-разработчик на ЦСРД и на СИНС, за отразяване на промяната в предмета на кодовете в съответните системи.
 6.4. Допълването на предмета на кодовете да бъде отразено в съответните материали, публикувани в раздела на комисията на интернет страницата на ВСС.

	ОТНОСНО т.7: Писмо изх. № 07-07-7/08.01.2018 г. от председателя на Националния статистически институт относно сформиране на междуведомствена експертна работна група за поетапното въвеждане на Международната класификация на престъпленията за статистически цели на ООН в практиката на страната и предложения за определяне на представители на ВСС за участие в работната група.

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

	7.1. Определя за членове на междуведомствената експертна работна група: Красимира Василева - началник-отдел „ЮОДВ“, дирекция „Правна“ и Румен Митев - началник-отдел „САОД“, дирекция ИТСС.
	7.2. Изпраща решението на лицата, определени за членове на междуведомствената експертна работна група, за сведение.
	7.3. Да се уведоми председателят на Националния статистически институт за решението по т.7.1.

	ОТНОСНО т.8: Писмо изх. № ВСС-3/12.01.2018 г. от председателя на ВКС относно предоставяне на справка във връзка с чл. 114, ал.1 т.14 от ЗСВ.

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

8.1. Приема за запознаване обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г, предоставена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗСВ /вх. № ВСС-427/12.01.2018 г./. 
8.2. Внася на заседание на Съдийската колегия на ВСС, насрочено н 30.01.2018 г., представената от председателя на ВКС обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за второто полугодие на 2017 г., за запознаване.
8.3. Предоставя на главния секретар на ВСС горната обобщена информация за включване в проекта за дневен ред за заседание на съдийската колегия на 30.01.2018 г., заедно със следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г, представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗСВ /вх. № ВСС-427/12.01.2018 г./. 

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ предлага Съдийската колегия на ВСС да приеме следното решение:

ПРОЕКТ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :
1. Приема обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г, представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от ЗСВ.
4. Обобщената информация да се публикува на интернет-страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

	ОТНОСНО т.9: Извлечение от протокол № 1/16.01.2018 г., т.10 от заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС относно извлечение от протокол № 35/06.12.2017 г., т.4 от КСКНСС, за сведение.

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

	Приема за сведение извлечение от протокол № 1/16.01.2018 г., т.10 от заседание на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСКНСС:  /п/

                                                                      ДАНИЕЛА МАРЧЕВА




