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





ПРОТОКОЛ № 36

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

14 декември 2017 г.
/четвъртък – 11,00 часа/


Днес, 14 декември 2017 г. (четвъртък), от 11,00 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  - отсъства

БОРЯНА ДИМИТРОВА - отсъства
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ




От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстваха експертните сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДВ“, дирекция „Правна“; Румен Митев – началник-отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“.
На заседанието на комисията без право на глас присъства г-жа Олга Керелска – член на ВСС.




Заседанието на комисията протече при следния дневен ред:

1.Обсъждане на предложения за изменения на Граждански процесуален кодекс /ГПК/, Закон за енергетиката /ЗЕ/ и Закон за водите /ЗВ/.
	2.Обсъждане на предложения за състава на Работната група за заповедното производство.
	3. Актуализиране на отчетната форма на окръжните съдилища във връзка с изменения в Търговския закон /ТЗ/ и Граждански процесуален кодекс /ГПК/

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, като т. 4 от дневния ред за днешното заседание следната допълнителна точка:
	Осигуряване на достъп на членовете на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС до Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/.




	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.ОТНОСНО: Обсъждане на предложения за изменения на Граждански процесуален кодекс /ГПК/, Закон за енергетиката /ЗЕ/ и Закон за водите /ЗВ/.

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

1.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по направените предложения за изменения на Граждански процесуален кодекс /ГПК/, Закон за енергетиката /ЗЕ/ и Закон за водите /ЗВ/.
1.2. ИЗПРАЩА решението ведно с предложенията по т.1. на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, по компетентност.
1.3. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Даниела Марчева – председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, да вземе участие в заседанието на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС при обсъждане на направените предложения.


2.ОТНОСНО: Обсъждане на предложения за състава на Работната група за заповедното производство.

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

2.1. ДОПЪЛВА решението на КСКНСС по протокол № 35/06.12.2017 г., т.2, като определя за членове на работната група:
- г-жа Габриела Бакалова – представител на Националния институт на правосъдието.
- г-н Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд.
2.2. Освобождава г-жа Камелия Чукарска, определена с решение на КСКНСС по протокол № 35/06.12.2017 г., т.2, от участие в работната група.
2.2. ИЗПРАЩА решението на лицата определени за членове на временната работна група, за сведение.



3.ОТНОСНО: Актуализиране на отчетната форма на окръжните съдилища във връзка с изменения в Търговския закон /ТЗ/ и Граждански процесуален кодекс /ГПК/

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

1. ПРИЕМА представения доклад относно актуализиране на отчетната форма на окръжните съдилища съгласно направените изменения в ТЗ и НПК.	
 2. ОДОБРЯВА актуализираната отчетната форма на окръжните съдилища съгласно измененията в ТЗ и НПК. 
3. ИЗПРАЩА решението по т.2 на председателите на окръжните съдилища, Специализиран наказателен съд и разработчиците на използваните от съдилищата системи за управление на съдебните дела.
4.   ВЪЗЛАГА актуализираната отчетна форма да бъде публикувана в интернет сайта на ВСС /раздел Съдебна статистика, регистри/отчетни форми/.



4. ОТНОСНО: Осигуряване на достъп на членовете на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ /КСКНСС/ към СК на ВСС до Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/.

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

4.1.  ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ  достъп на членовете на КСКНСС на СК на ВСС до СИНС.
4.2. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на „Смарт системс 2010“ ЕООД необходимите данни на лицата по т.1, за целите на регистрацията им като потребители на системата.




ПРЕДСЕДАТЕЛ
						НА КСКНСС:                 /п/
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА







