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П Р О Т О К О Л   № 3

от заседанието на КОМИСИЯ ПО
АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ
НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ,
проведено на 01.02.2013 г.



Днес, 01.02.2013 г. /петък/ от 9:00 ч. се проведе заседание на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ при ВСС, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
ЕЛКА АТАНАСОВА
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН СИТНИЛСКИ
РУМЕН БОЕВ
ЮЛИАНА КОЛЕВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА
МИЛКА ИТОВА


На заседанието присъстваха и експертните сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС” в дирекция „Правна”; Румен Митев – главен експерт „Съдебна статистика”.

Заседанието се проведе, като втора работна среща с Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, сформирана към комисията.

На срещата присъстваха членовете на работната група: Аглика Адамова, Адриана Тетевенска, Албена Бонева, Богдана Желявска, Боряна Димитрова, Боряна Христова, Ваня Дойчева, Велислава Делчева, Весела Павлова, Веселин Хаджиев, Весислава Иванова, Виктор Тарчев, Владимир Вълков, Владимир Николов, Деница Славова, Димана Йосифова, Димитър Ангелов, Евгени Иванов, Екатерина Маркова, Екатерина Николова, Емилия Вакарелска, Иван Даскалов, Иваничка Славкова, Игнат Колчев, Лада Паунова, Любен Хаджииванов, Миглена Тянкова, Милен Славов, Надя Пеловска, Наталия Василева, Николай Георгиев, Паулина Недялкова, Пенка Богданова, Росица Слабакова.
Присъстваха и: Владимир Пензов – РС Благоевград, Деян Славов – ТД-Варна, НСИ.
Отсъстваха членовете на работната група: Йордан Тодоров, Румен Киров, Руси Алексиев, Стоян Стойков, Христо Иванов, Янка Гочева.
Срещата се откри и ръководи от г-н Калин Калпакчиев и протече съгласно предварително одобрената от комисията програма.

Всички присъстващи изслушаха предвидените по програмата презентации, както следва:

1. Презентация на американския модел за измерване на натовареността на магистратите – лектор Боряна Христова.

2. Презентация на проект, имащ за предмет изработване на норма на натовареност на съдиите, реализиран от работни групи в ССБ – лектори Деница Славова и Владимир Вълков.

3. Презентация на проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители – единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители”, разработен по оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ – лектори Екатерина Николова и Владимир Пензов.

4. Презентация на модел, разработен в Окръжен съд гр. Смолян - лектори Любен Хаджииванов и Игнат Колчев.

5. Презентация на испанския модел относно измерването на натовареността на съдилищата – лектор Богдана Желявска.

След представяне на презентациите, работната група продължи дейността си по подгрупи, съответно на съдиите и на прокурорите и следователите.

След проведената дискусия членовете на подгрупа "Съдии" приеха следните РЕШЕНИЯ:

1. Да се извърши емпирично изследване на времето, необходимо за разглеждане на различните видове дела (административни, наказателни, граждански, което да засегне задължително всички съдии от цялата страна. Изследването да се извърши чрез попълване на анкетни карти, групирани по нива съдилища – районно, окръжно, апелативно, а от своя страна за всяко ниво, анкетните карти да бъдат групирани за видове дела – граждански, административни и наказателни.
2. Създава работна подгрупа, която въз основа на сега съществуващи анкетни карти, вложени в моделите, прилагани в РС Благоевград и ОС Смолян, да изготви проект на съдържанието на анкетните карти за групите съдилища и видовете дела по нива съдилища, съгласно т. 1. Срок - 31.03.2013 г.
3. Определя състав на работната подгрупа по т. 2, както следва: Аглика Адамова, Весела Павлова, Владимир Вълков, Владимир Пензов, Екатерина Николова, Весислава Иванова, Лада Паунова, Игнат Колчев, Албена Бонева, Любен Хаджииванов, Милен Славов, Иваничка Славкова.
4. Определя за координатор на работната подгрупа г-жа Красимира Василева – експертен сътрудник към Комисията по натовареност от АВСС.
5. От всички съдилища, по апелативни райони, да се изискат предложения относно актуализиране на статистическите шифри.  Актуализираните предложения да се предоставят на членовете на работната група за становища. Срок – 28.02.2013 г.

След проведената дискусия членовете на подгрупа "Прокурори и следователи" приеха следните РЕШЕНИЯ:

1. Емилия Вакарелска – Административен ръководител – районен 
прокурор на Районна прокуратура гр.Стара Загора да изработи проект на Методика / Модел за оценка на натовареността на прокурорите в срок до 11.02.2013г., който проект изпрати по e-mail за мнения, становища и предложения на членовете на подгрупата прокурори и следователи в срок до 20.02.2013 г.
2. Паулина Недялкова и Николай Георгиев - прокурори от ВКП да разработят групите.
3. Следователите от НСлС – Ваня Дойчева, Наталия Василева и Румен Киров да разработят критерии за оценка на натовареността на следователите.
4. Разработеният модел с корекциите, съобразно постъпилите предложения и становища, да се обсъди на работна среща на подгрупата от прокурори и следователи на 25.02.2013г. (понеделник) от 14.00 часа във ВСС.



ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:   / п /

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


