П Р О Т О К О Л    №  23
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
16 юни 2015 г.


Днес, 16 юни 2015 г., вторник, от 15.00 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

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

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

След дискусия по предварително обявения дневен ред и допълнително постъпил материал,

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

Включва към дневния ред следната допълнителна точка:

- Писмо от Светозара Петкова – правен консултант от Световната банка /вх. № 97-00-168/15.06.2015 г./ - като точка 6 от дневния ред.


	 1. ОТНОСНО: Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 33/11.06.2015 г., д. т. 3.
	
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

Не  счита, че е необходимо определяне на конкретни участници, поради което дава възможност на всеки от членовете на комисията при желание да заяви участие в кръглата маса след определяне на дата за нейното провеждане.



	2. ОТНОСНО:. Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 33/11.06.2015 г., д. т. 17.

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

Възлага на председателя на комисията за заседанието на 14.07.2015 г. да представи доклад за актуалното състояние на процеса по изследването на натовареността на съдиите.



3. ОТНОСНО: Доклад със сравнителен анализ за натовареността на петте апелативни съдилища през 2014 г. в изпълнение решение на Комисията по натовареност по протокол № 22/10.06.2015 г., т. 6.

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

3.1. Приема доклада със сравнителен анализ за натовареността на петте апелативни съдилища през 2014 г., изготвени от отдел „Статистически анализ и обработка на данни".
3.2. Счита, че към момента по организационни съображения е необходимо да бъде закрит един щат за съдия в Гражданско отделение на Апелативен съд – Бургас и да бъде открит един щат за съдия в Наказателно отделение на Апелативен съд – Варна.
	3.3. Изпраща решението на комисията по т. 3, заедно с анализа по т. 3.1., на Комисията по предложенията и атестирането, за сведение и прилагане към преписката по предложението. 
	


	4. ОТНОСНО: Обсъждане на организационни въпроси във връзка с оптимизиране на структурата на районните съдилища.

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

Отлага провеждането на срещите по апелативни райони, определени с решение по т. 1 от Протокол № 20/26.05.2015 г., като графикът за провеждането им ще бъде определен в заседание на комисията на 14.07.2015 г. 
5. ОТНОСНО: Проект на Анализ на натовареността на органите на съдебната власт (съдилища) през 2014 г., за запознаване.

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

Приема проекта на Анализ на натовареността на органите на съдебната власт (съдилища) през 2014 г. за запознаване, като дава възможност на всеки от членове на комисията да направи предложения за допълването му, които да предостави на председателя на комисията. 



6. ОТНОСНО: Писмо от Светозара Петкова – правен консултант от Световната банка /вх. № 97-00-168/15.06.2015 г./.

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

Да се изпрати на Световната банка исканата информация във връзка с провеждащото се изследване за натовареността на органите на съдебната власт в страната.



						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
						КОМИСИЯТА:  /п/                 								     		  КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


