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ПРОТОКОЛ № 35

от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт
към Висшия съдебен съвет

20 октомври 2015 г.

		Днес, 20 октомври 2015 г., вторник, 14,30 часа, се проведе заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност 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
							       ЮЛИАНА КОЛЕВА


	  	Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията:
	Красимира Василева - началник о-л „ЮОДКВСС”, Румен Митев – началник отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, Галина Хаджиева 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 – Кристина Димитрова студент от юридически факултет, която провежда стаж в Администрацията на Висшия съдебен съвет.



		След разисквания по дневния ред и допълнително постъпили материали , 

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

		Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки:
		-Извлечение от протокол № 39/20.10.2015 г. на КПКИТС, с което се 	    препраща Решение на комисия „Международна дейност” относно „Въпросник за информационното табло на Европейския съюз в областта на 	правосъдието за 2016 г., раздели „Комуникационни политики на  съдилищата” и „Използване на изследвания и показатели за качество”, по компетентност, като точка 3 от дневния ред.



	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:


	1.ОТНОСНО: Справка изготвена от експертния сътрудник Румен Митев за щатната численост на служителите и натовареността на съдилищата в Република България към 30.10.2013 г.  и 30.09.2015 г.
 /съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол № 34/13.10.2015г./

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

	1.1. Приема за сведение изготвената справка за щатната численост на служителите и натовареността на съдилищата в Република България към 30.10.2013 г.  и 30.09.2015 г.
1.2. Възлага на експертния сътрудник Румен Митев за следващото заседание на комисията да изготви справка за щатната численост на служителите и натовареността на прокуратурите в Република България към 30.10.2013 г.  и 30.09.2015 г.
1.3. След изготвянето на справката по т. 1.2. да се разгледа съвместно с настоящата справка за числеността на служителите и натовареността на съдилищата.



	2. ОТНОСНО: Дискутиране по текущи въпроси от дейността на комисията

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

	2.1. Комисията обсъди организационни въпроси свързани с предстоящи дейности на КАОСНОСВ.



	3.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/20.10.2015 г. на КПКИТС, с което се препраща Решение на комисия „Международна дейност” относно „Въпросник за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г., раздели „Комуникационни политики на съдилищата” и „Използване на изследвания и показатели за качество”, по компетентност.

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

	3.1. По отношение на въпрос № 11, стр. 11 от Въпросника за стандартите, определяни във Вашата страна комисията дава следния отговор:
	- Натовареност на съдилищата (напр. оптимален брой на делата, които да бъдат разгледани от определен съд) – да се посочи графа „Друго”, като да се уточни, че предстои приемане на норма за натовареност – 2016 г.
	3.2. Изпраща решението по т. 3.1. на комисия „Международна дейност”, за сведение.






   					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
					КАОСНОСВ:         /п/
							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ













