3




П Р О Т О К О Л    №  27
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
15 юли 2015 г.




Днес, 15 юли 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: Румен Митев – началник-отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, Галина Хаджиева и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.



След разисквания 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, като точка 5 следното обсъждане:
- Писмо № 7776/13.07.2015 г. от ВКП с приложени статистически данни за натовареността на прокурорите и прокуратурите за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., изведени от УИС по показателите съгласно приетите от ВСС /Протокол № 60/11.12.2014 г., т. 39/ Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател.

1.ОТНОСНО: Проект на доклад за заседанието на ВСС на 15.07.2015 г. „Натовареност на районните съдилища и факторите, които влияят за нейната неравномерност. Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища. /юли, 2015/.

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

1.1.Приема Проект на доклад „Натовареност на районните съдилища и факторите, които влияят за нейната неравномерност. Критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища. /юли, 2015/.
1.2.Предоставя доклада по т. 1.1 на администрацията на ВСС за включване в дневния ред на заседанието му на 15.07.2015г.



2. ОТНОСНО: Анализ на натовареността на органите на съдебната власт (съдилища) през 2014г.

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

2.1.Приема Анализ на натовареността на органите на съдебната власт
2.2.Предоставя Анализа на администрацията на ВСС включване в дневния ред на заседанието му на 15.07.2015г.



	3. ОТНОСНО: Писмо от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), относно обявление за регистрация за проектите на ЕМСС през 2015-2016 г.

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

	3.1.Приема за сведение писмо от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), относно обявление за регистрация за проектите на ЕМСС през 2015-2016 г.
	3.2.Определя за участници в работното посещение от страна на Комисията по натовареност:
		- Камен Иванов, член на КАОСНОСВ – по проект 3;
		- Юлиана Колева, члена на КАОСНОСВ –по проект 2;
		-Елка Атанасова, член на КАОСНОСВ – по проект 2;
	3.3. Изпраща решението на Комисия „Международна дейност” на ВСС, за сведение

	4. ОТНОСНО: Методика за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България.
 /точката отложена от заседание на 07.07.2015 г./

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

	4.1.Одобрява без забележки Методика за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България.



5. ОТНОСНО: Писмо № 7776/13.07.2015 г. от ВКП с приложени статистически данни за натовареността на прокурорите и прокуратурите за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., изведени от УИС по показателите съгласно приетите от ВСС /Протокол № 60/11.12.2014 г., т. 39/ Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател.

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

5.1. Приема за сведение Писмо № 7776/13.07.2015 г. от ВКП с приложени статистически данни за натовареността на прокурорите и прокуратурите за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., изведени от УИС по показателите съгласно приетите от ВСС /Протокол № 60/11.12.2014 г., т. 39/ Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател.
5.2. Приложените към писмото материали да се предоставят на  г-жа Елка Атанасова за запознаване и обсъждане в подгрупа „Прокурори и следователи” към работна група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система , сформирана към КАОСНОСВ.




					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					КОМИСИЯТА:                   /п/
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

