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


ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
                              проведено на 30 май 2018 г. /сряда/



Днес, 30 май  2018 г. (сряда) от 14,00 часа, се проведе заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в състав:



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА
АТАНАСКА ДИШЕВА- отсъства
БОРЯНА ДИМИТРОВА  
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ  
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ  



От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстваха експертните сътрудници към Комисията: Ана Топалова – главен експерт-юрисконсулт в отдел „НДПП“,  дирекция  „Правна“  и  Румен Митев – началник отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“. 
 

Заседанието на Комисията протече при следния  дневен ред:

	Обсъждане справка за висящността в Софийски районен съд на дела, образувани  до 31.12.2015 година.
	Обсъждане на постъпилите становища на административните ръководители на Окръжен съд – София, Окръжен съд – Благоевград,  Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пазарджик,  Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд  - Ямбол, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Русе относно възможността за съкращаване на незаети щатни бройки „съдия“.  

Обсъждане становищата и предложенията за изменение и допълнения на НПК относно реформата във военните съдилища.
	Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед  за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, изпратена от Министерство на правосъдието. 
	Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС  относно Доклад на Световната банка „Анализ на тежестта на делата като инструмент за насърчаване на ефикасността на съдебната система: изводи, заместващи инструменти и насоки“.
	Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС  относно Молба от Министерство на правосъдието за попълване въпросник на Секретариата на  Европейския комитет за  правно сътрудничество на Съвета на  Европа за проследяване изпълнението на Плана за действие на  Съвета на  Европа за укрепване независимостта и безпристрастността на съдебната власт.
	Писмо изх. № 1157/07.03.2018 г.  от председателя на  Окръжен съд – Русе относно предложението за разкриване на 1 щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – Русе или разкриване на 1 щатна бройка за  длъжността „съдия“ в Районен съд – Бяла, предвид изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ на  Атанас Василев Димитров, младши съдия в Окръжен съд Русе.

След обсъждане на предварително обявения дневен ред и постъпилите материали,


Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  

Р Е Ш И:

Включва към дневния ред за днешното заседание следната допълнителна точка:
Изготвяне на времеви план за мерките, предприети от КСКНСС, за постигане на равномерна натовареност между съдилищата, като точка 8  от дневния ред. 



ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1. ОТНОСНО:  Обсъждане справка за висящността в Софийски районен съд на дела, образувани  до 31.12.2015 година.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

1.1. Изразява становище, че е налице обоснована необходимост за откриване на процедура по чл. 194 от ЗСВ за увеличаване щатните бройки за длъжността „съдия“ в Софийски районен съд.
1.2. Да се уведомят административните ръководители на всички районни съдилища, в които щатната численост надхвърля две щатни бройки.
1.3. Да се публикува на електронната страница на ВСС прессъобщение във връзка с решението по т. 1.


	2. ОТНОСНО: Обсъждане на постъпилите становища на административните ръководители на Окръжен съд – София, Окръжен съд – Благоевград,  Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пазарджик,  Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Ямбол, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Русе относно възможността за съкращаване на незаети щатни бройки „съдия“.  

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

	2.1. Приема за сведение постъпилите становища от административните ръководители на Окръжен съд – София, Окръжен съд – Благоевград,  Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пазарджик,  Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд  - Ямбол, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Русе относно възможността за съкращаване на незаети щатни бройки „съдия“.  
	2.2. Отлага обсъждането на становищата по т. 2.1. за следващо заседание на Комисията.

3.ОТНОСНО: Обсъждане становищата и предложенията за изменение и допълнение на НПК относно реформата във военните съдилища.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

	3.1. Приема за сведение постъпилите становища за изменение и допълнение на НПК относно реформата във военните съдилища.
	3.2. Изпраща решението по т. 3.1., ведно  с постъпилите становища и предложения за изменение и допълнение на НПК от военните съдилища на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, по компетентност.

	4. ОТНОСНО:  Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед  за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, изпратена от Министерство на правосъдието.


Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

	4.1. Изразява положително становище  по отношение Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед  за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, изпратена от Министерство на правосъдието. 
	4.2. Решението по т. 4.1.  да се изпрати на КПИВ към Пленума на ВСС, за сведение.


	5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС  относно Доклад на Световната банка „Анализ на тежестта на делата като инструмент за насърчаване на ефикасността на съдебната система: изводи, заместващи инструменти и насоки“

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

5.1. Приема за сведение  Доклад на Световната банка „Анализ на тежестта на делата като инструмент за насърчаване на ефикасността на съдебната система: изводи, заместващи инструменти и насоки“.
	5.2. Решението по т. 5.1.  да се изпрати на КПИВ към Пленума на ВСС, за сведение.


	6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, ведно с Молба от Министерство на правосъдието за попълване въпросник на Секретариата на  Европейския комитет за  правно сътрудничество на Съвета на  Европа за проследяване изпълнението на Плана за действие на  Съвета на  Европа за укрепване независимостта и безпристрастността на съдебната власт.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

 	6.1. Приема за сведение  Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. на КПИВ към Пленума на ВСС, ведно с приложените документи.
	6.2.  Изразява становище,  че действие 1.5 и  действие 2.1, посочени във Въпросника за проследяване изпълнението на Плана за действие на  Съвета на  Европа за укрепване независимостта и безпристрастността на съдебната власт, не са от компетентността на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС.
	6.3. Изпраща решението по т. 6.1. и 6.2. на Дирекция „Международна дейност“  в АВСС.


7. ОТНОСНО: Писмо изх. № 1157/07.03.2018 г.  от председателя на  Окръжен съд – Русе, относно предложението за разкриване на 1 щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд - Русе или  разкриване на 1 щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – Бяла, предвид изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ на Атанас Василев Димитров,  младши съдия в Окръжен съд – Русе.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

7.1. Приема за сведение писмо изх. № 1157/07.03.2018 г.  от председателя на  Окръжен съд – Русе.
7.2.  Да се изиска информация от КАК към СК на ВСС относно  заявеното желание от Атанас Василев Димитров - младши съдия в Окръжен съд - Русе.
7.3. Отлага разглеждането на  точката за следващо заседание до получаването на информацията по т. 7.2. 

8. ОТНОСНО:  Изготвяне на времеви план за мерките, предприети от КСКНСС, за постигане на равномерна натовареност между съдилищата. 

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

8.1. Да се изготви времеви план за мерките, предприети от КСКНСС, във връзка с постигане на равномерна натовареност между съдилищата.
8.2. Планът по т. 1 да се докладва на следващо заседание на Комисията.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КОМИСИЯ „СЪДЕБНА КАРТА,
НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 
СТАТИСТИКА“:         /п/
     
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА





