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П Р О Т О К О Л    № 18
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
13 май 2015 г.

Днес, 13 май 2015 г., сряда, от 09.30 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

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

Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС”, д-я „Правна”, Румяна Тодорова и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.

На основание решение на комисията по Протокол № 22/11.06.2013 г., т. 6, както и в изпълнение на дейност 1.6., залегнала в Годишния план за дейността на комисията за 2015 г., в днешното заседание присъства Десислава Николаева Христова  - студент от юридически факултет, която провеждат стаж в Администрацията на Висшия съдебен съвет.


1. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 25/05.05.2015 г., т. Р-32, от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет относно справка за щатната численост, свободните длъжности и натовареност на апелативните съдилища.
Приложение: Доклад от Емилия Петкова и Румяна Тодорова – старши експерти в отдел „САОД”, дирекция „ИТСС”.

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

1.1. Приема представения доклад и приложените към него таблици, изготвени от отдел „Статистически анализ и обработка на данни” в администрацията на ВСС.
1.2. Счита, че от гледна точка на анализ на статистическите данни за натовареността не биха възникнали проблеми при съкращаване на една щатна длъжност за съдия в Апелативен съд Бургас, но от гледна точка на целесъобразността на решението би трябвало да се обсъдят и други фактори, а именно – необходимостта от поддържане на минимум щатни длъжности за съдии в апелативния съд с оглед формирането на състави и специализацията по отделения, които въпроси подлежат на обсъждане по същество от ВСС при приемане на окончателното решение.

1.3. Изпраща решението, заедно с доклада и таблиците по т. 1.1., на Комисията по предложенията и атестирането, за сведение и прилагане към преписката по предложението до ВСС.


2. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 26/12.05.2015 г., т. Р-12, от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет относно оптимизиране на щатната численост на районните съдилища.
Приложение: Доклад от Емилия Петкова и Румяна Тодорова – старши експерти в отдел „САОД”, дирекция „ИТСС”.

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

2.1. Приема представения доклад и приложените към него таблици, изготвени от отдел „Статистически анализ и обработка на данни” в администрацията на ВСС.

2.2. Докладът и приложените към него таблици по т. 2.1. да се предоставят на вниманието на КПА и ВСС с оглед преценка основателността на предложението за преместване по чл. 194 г. от ЗСВ.

2.3. Изпраща настоящото решение, заедно с доклада и таблиците по т. 2.1., на Комисията по предложенията и атестирането, за сведение.


3. ОТНОСНО: Писмо изх. № 680/08.05.2015 г. с актуална справка от главния секретар на Администрацията на главния прокурор /вх. № 11-03-600/08.05.2015 г./.

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

3.1. Приема за сведение писмото с актуална справка, предоставена от главния секретар на Администрацията на главния прокурор /вх. № 11-03-600/08.05.2015 г./.

3.2. Препраща писмото по т. 3.1. на Комисия „Съдебна администрация”, по компетентност.


4. ОТНОСНО: Писмо с приложена таблица от началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне”, дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” при Министерство на финансите /вх. № 04-14-062/05.05.2015 г./. 

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

4.1. Приема за сведение писмото с приложена таблица от началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне”, дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” при Министерство на финансите /вх. № 04-14-062/05.05.2015 г./. 


5. ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 23/07.05.2015 г., т. 34, от заседание на ВСС. 

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

5.1. Определя Камен Иванов – член КАОСНОСВ, за представител на Комисията по натовареност при провеждане на Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.



						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
						КОМИСИЯТА: 	        /п/
								     КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

