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П Р О Т О К О Л    № 7
от заседание на
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност
на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет

24 февруари 2015 г.




Днес, 24 февруари 2015 г., вторник, от 14.00 часа се проведе заседание на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт (Комисия по натовареност) към ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
ЕЛКА АТАНАСОВА - отсъства

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН ИВАНОВ
МАРИЯ КУЗМАНОВА
МИЛКА ИТОВА
РУМЕН БОЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАНА КОЛЕВА

Присъстват от администрацията на ВСС сътрудници към комисията: Румен Митев – началник-отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, Галя Хаджиева и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”. 


1. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 8/18.02.2015 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” на ВСС с приложено писмо от Министерство на правосъдието и Проект на План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от януари 2015 г. в рамките на МСО, заедно с таблица с нанесени мерки съгласно решение на ВСС по Протокол № 5/05.02.2015 г., за определяне на срок за изпълнение на одобрените от ВСС мерки и дейности и за предложения за включване на нови мерки в срок до 25.02.2015 г. 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

1.1. Приема за сведение писмото на Министерството на правосъдието с приложения Проект на План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от 28 януари 2015 г. в рамките на МСО.
1.2. Приема за сведение таблицата с нанесени мерки съгласно решение на ВСС по Протокол № 5/05.02.2015 г., предоставена от Комисия „Международна дейност” на ВСС.

1.3. Предлага в проекта на План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от януари 2015 г. да бъдат включени следните мерки:
1.3.1. Финализиране на методиката за оценка на натовареността на съдилищата и за определяне на индивидуална норма за натовареност на съдиите.
Срок – 30.06.2015 г.
1.3.2. Анализ на натовареността на военните съдилища и военните прокуратури след оптимизирането им от 01.04.2014 г. и предприемане на съответни мерки при необходимост от допълнително оптимизиране.
Срок –  30.06.2015 г.
1.3.3. Оптимизиране структурата на районните съдилища и реформа на съдебната карта. 
Срок – октомври 2015 г.
1.3.4. Текущ мониторинг и анализ на индивидуалната натовареност на магистратите и на органите на съдебната власт.
Срок - постоянен
1.2. Изпраща решението на Комисия „Международна дейност” на ВСС за сведение.




2. ОТНОСНО: Предоставен за запознаване Доклад „Социално-икономически фактори и натовареност на районните съдилища”, 31.01.2015 г., изготвен от д-р Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията, съгласно сключен договор между Министерството на правосъдието и ЦИД.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

2.1. Приема за запознаване неофициално предоставения доклад „Социално-икономически фактори и натовареност на районните съдилища”, редакция към 31.01.2015 г., изготвен от д-р Тодор Галев.
2.2. След предоставяне от Министерството на правосъдието на окончателния доклад по т. 2.1. да бъде поканен д-р Тодор Галев за организиране на публично представяне на доклада, аналогично на проведеното такова на 15.10.2014 г.




3. ОТНОСНО: Писмо № 465/18.02.2015 г. от директора на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор по разследването във връзка с прилагането на утежняващ критерий върху краен акт при измерването на натовареността на следователите /вх. № 11-08-007/20.02.2015 г./


КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

Отлага обсъждането за следващото заседание на комисията.






ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:  /п/  КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ



