


П Р О Т О К О Л № 31
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт
към Висшия съдебен съвет
15 септември 2015 г.


Днес, 15 септември 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: КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
				  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛКА АТАНАСОВА

						ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
							           КАМЕН ИВАНОВ
							           МАРИЯ КУЗМАНОВА
							           МИЛКА ИТОВА
							           РУМЕН БОЕВ
							           РУМЕН ГЕОРГИЕВ -отсъства
							           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 постъпили материали, 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

По дневния ред:

1.ОТНОСНО: Предложения на комисии на ВСС и на представляващия ВСС във връзка с решение на КАОСНОСВ от заседанието, проведено на 28.07.2015 г. по точка 3 от дневния ред /Протокол № 29/28.07.2015 г., т. 3.2./
	
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	       1.1. Приема за сведение направените предложения от комисии на ВСС във връзка с изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол №40 /15.07.2015 г.	
	       1.2. Допълва решението на комисията по т. 1, протокол № 36/04.11.2014 г., съгласно уточненията.
	       1.3.Разпределението на членовете по екипи за отделните апелативни райони да се предложи като допълнителна точка на заседание на Висшия съдебен съвет на 17.09.2015 г.


2.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 28/04.08.2015г. на Комисия «Публична комуникация» относно решения на Постоянните комисии на ВСС във връзка с решение на Комисия «Публична комуникация» по протокол № 26/21.07.2015 г., т.9, във връзка с Грама от Постоянното представителство на Република България кам Европейския съюз относно заседание на хок работната група на Съвета на Механизма за сътрудничество и оценка – 15.07.2015 г. и проведена работна среща на ВСС с министъра на правосъдието на 20.07.2015 г.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

2.1.Приема изготвената анотация относно извършените дейности от КАОСНОСВ в периода от 03.10.2012 г. до настоящия момент.
2.2.Изпраща изготвената анотация на комисия „Публична комуникация”, за сведение.



3.ОТНОСНО: Писмо изх. № 1108/21.08.2015 г. от Висш адвокатски съвет /вх. № 61-00-002/27.08.2015 г./ с приложено писмо от Адвокатска колегия Сливен.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

3.1.Приема за сведение писмо изх. № 1108/21.08.2015 г. от Висш адвокатски съвет, доколкото въпросът вече е решен. 



4.ОТНОСНО: Представяне на преводи на български език на Закон за съдебните райони и седалищата на съдилищата и Закон за ройоните и седалищата на прокуратурите във връзка с  Решение на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26 от заседение, проведено на 21 юли 2015 г. 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

4.1.Приема представените преводи на български език на Закон за съдебните райони и седалищата на съдилищата и Закон за районите на седалищата на прокуратурите на Република Хърватия.


5.ОТНОСНО: Предоставяне на информация от Дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в изпълнение на решение на КАОСНОСВ по протокол № 29/28.07.2015 г. 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

5.1.Приема представените справки от дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в изпълнение на решение на КАОСНОСВ по протокол № 29/28.07.2015 г.
5.2.Изготвените справки да се предоставят на г-жа Елка Атанасова и г-н Камен Иванов, с оглед окончателното обобщаване на анализа до края на месец септември и внасянето му в заседание на Висшия съдебен съвет.



      6.ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието на Република България (вх. № 04-00-207/11.08.2015г.) относно изготвянето от страна на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ)  към Съвета на Европа на Оценка на европейските съдебни системи.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

      6.1.Приема за сведение доклад на директора на дирекция „Международна дейност” и писмо от Министерство на правосъдието.
      6.2.Доколкото няма промени в предходни отговори, отговаря на въпросите определени за комисията във въпросника по същия начин.
      6.3.Изпраща отговорите от въпросника на комисия „Международна дейност”, за сведение.






				   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
					 КОМИСИЯТА:     /п/
							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ



