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


ПРОТОКОЛ № 13

от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 28 октомври 2020 г.

Днес, 28 октомври 2020 г. от 14:00 часа се проведе дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка 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
БОРЯНА ДИМИТРОВА - отсъства
ДРАГОМИР  КОЯДЖИКОВ 
КРАСИМИР  ШЕКЕРДЖИЕВ - отсъства 

От администрацията на Висшия съдебен съвет присъства Красимира Василева – началник отдел „ПОНД“ в дирекция  „Правна“ и експертен сътрудник към комисията.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Предложение за изменение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) внесено от постоянната работна група по граждански, търговски и фирмени дела, сформирана с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и  съдебна статистика“ към СК на ВСС по протокол № 7/27.05 2020 година.
(Предложение вх.№ ВСС-11007/22.10.2020г.)

	2. Становище по проект на Приоритет 10 „ Институционална рамка“ от Националната програма за развитие на България 2030.

По дневния ред: 

1. ОТНОСНО: Предложение за изменение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) внесено от постоянната работна група по граждански, търговски и фирмени дела, сформирана с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и  съдебна статистика“ към СК на ВСС по протокол № 7/27.05 2020 година.
(Предложение вх.№ ВСС-11007/22.10.2020г.)

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
                                                          Р Е Ш И:
1.1. Отлага разглеждането на точката за следващо заседание на комисията.

1.2. Предоставя възможност на постоянните работни групи по граждански, търговски и фирмени дела, по наказателни дела и по административни дела, сформирани с решение на комисията по т. 7 от протокол № 7/27.05.2020 г., да направят предложения за изменения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС).
	Мотиви: В КСКНСС към СК на ВСС е постъпило предложение с вх. № ВСС-11007/22.10.2020г. за изменение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) в частта по приложение № 3.4. и етапите за разглеждане на делата, въз основа на които се отчита натовареност по основни дейности. Предложението е изготвено от постоянната работна група по граждански, търговски и фирмени дела, сформирана с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и  съдебна статистика“ към СК на ВСС по протокол № 7/27.05 2020 година. Във връзка с него и предстоящо изменение на ПОНС, комисията счита за целесъобразно да бъде дадена възможност на постоянните работни групи по граждански, търговски и фирмени дела, по наказателни дела и по административни дела да обсъдят и направят предложения и за други изменения в ПОНС, в случай, че считат, че са налице предпоставки и/или необходимост от такива.

1.3. Определя срок за представяне на предложенията по т.1.2. до 15.11.2020 г., след изтичане на който същите да бъдат внесени за разглеждане в заседание на комисията.

    2. ОТНОСНО: Становище по проект на Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Националната програма за развитие на България 2030.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
 2.1. Отлага разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.



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

                                                                                ДАНИЕЛА МАРЧЕВА




