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П Р О Т О К О Л    №  30
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
04 август 2015 г.




Днес, 04 август 2015 г., вторник, от 12.00 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 -отсъства
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА 
МИЛКА ИТОВА 
РУМЕН БОЕВ 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАНА КОЛЕВА - отсъства

Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Галина Хаджиева старши експерт 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 6 и точка 7 следното обсъждане:
	- Доклад относно изпълнението на  План-графика по изпълнението на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2015год., касаещи дейността на комисия Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС, за първите шест месеца на 2015г. – като т.6 от дневния ред.
- Отчет за изпълнение на препоръките на ЕК от доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015г. (т.3 от Заключения и препоръки– „Ефикасност на съдебната система”) за първото шестмесечие на 2015г. – като т.7 от дневния ред.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1.ОТНОСНО: Преглед на норми на натовареност на полските съдилищата 

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

1.1.Приема за сведение нормите за натовареност на полските съдилища.
1.2.Възлага на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС да осигури превод на материалите.
1.3.Обсъждането на нормите за натовареност в полските съдилища да се състои след предоставяне на превод на материала от дирекция „Международна дейност”



2. ОТНОСНО: Норми на натовареност и численост на руските съдилища

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

2.1.Приема за сведение нормите за натовареност и численост на руските съдилища.
2.2.Възлага на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС да осигури превод на материалите.
2.3.Обсъждането на нормите за натовареност и численост на руските съдилища да се състои след предоставяне на превод от дирекция „Международна дейност”.



3. ОТНОСНО: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г. 

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

	3.1.Приема за сведение Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г., и предоставя на членовете на КАОСНОСВ, за запознаване.
	

4. ОТНОСНО: Писмо От Висшия адвокатски съвет относно участие на представители на българската адвокатура в обсъждане на предложения за промени в съдебната карта на районните съдилища в страната.

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

	4.1. Да се изпрати писмо, с което да се уведоми Висшия адвокатски съвет за предстоящото допълване на решение по протокол № 40/15.07.2015г. на ВСС.
	

5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/29.07.2015г. на Комисия „Международна дейност” относно окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015г. независимост и отчетност на съдебната власт и на прокуратурата, Индикатори за изпълнение 2015 г. и окончателен доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Минимални съдебни стандарти V, Дисциплинарни производства и отговорност на съдиите.

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

5.1. Приема за сведение Извлечение от протокол № 32/29.07.2015г. на Комисия „Международна дейност” относно окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015г. независимост и отчетност на съдебната власт и на прокуратурата, Индикатори за изпълнение 2015 г. и окончателен доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Минимални съдебни стандарти V, Дисциплинарни производства и отговорност на съдиите.




	6. ОТНОСНО:  Доклад относно изпълнението на  План-графика по изпълнението на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2015год., касаещи дейността на комисия Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС, за първите шест месеца на 2015г.

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

6.1.  Приема Доклад по стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2015год., касаещи дейността на комисия Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС.
6.2. Докладът по т.6.1. да се изпрати на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.





	7. ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на препоръките на ЕК от доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015г. (т.3 от Заключения и препоръки– „Ефикасност на съдебната система”) за шестмесечието на 2015г.

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

	7.1.  Приема Отчет за изпълнение на препоръките на ЕК от доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015г. (т.3 от Заключения и препоръки– „Ефикасност на съдебната система”) за шестмесечието на 2015г., за сведение.
	7.2.  Изпраща отчета по т. 7.1 на Комисия „Международна дейност”.









					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					КОМИСИЯТА:                    /п/
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ











