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ПРОТОКОЛ № 36

от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на
Натовареност на органите на съдебната власт
Към Висшия съдебен съвет

29 окгомври 2015 г.
/четвъртък-09,00 часа/



	Днес, 29 октомври 2015 г., четвъртък, 09,00 часа, се проведе заседание на Комисия 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-отсъства
							МИЛКА ИТОВА-отсъства
							РУМЕН БОЕВ
							РУМЕН ГЕОРГИЕВ
							ЮЛИАНА КОЛЕВА-отсъства


	  	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”.


		След разисквания по предварително обявения за 27.10.2015 г. дневен ред  	и допълнително постъпили материали, 

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

		Заседанието да протече по дневния ред за 27.10.2015 г., като включва 	към него следните 	допълнителни точки:

		- Обсъждане на дейността по изработка на нормата на натовареност и 	координация във връзка с работата за реформа на съдебната карта а, като точка 	8 от дневния ред;
		-Информация за осъщественото работно посещение в Република 	Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г. , съгласно решение на ВСС по 	Протокол № 51/15.10.2015 г., като точка 9 от дневния ред;
		- Писмо изх. № 2408/23.09.2015 г. от Пенка Богданова – Заместник на 	Главния прокурор при ВКП, като точка 10 от дневния ред;
		- Писмо изх.№ V_00182/21.10.2015 г. от Административния ръководител 	на Окръжна прокуратура – гр. Видин , като точка 11 от дневния ред.



	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

		1.Справки изготвени от експертния сътрудник Румен Митев за щатната        	численост на служителите, натовареността на съдилищата и за щатната 	численост на служителите и натовареността на прокуратурите в Република 	България към 30.10.2013 г.  и 30.09.2015 г.
  /съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол № 34/13.10.2015г. и протокол №  35/ 20. 10.             	2015 г./

	КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:
	
		1.1. Приема за сведение  справки за щатната численост на служителите, натовареността на съдилищата и за щатната численост на служителите натовареността на прокуратурите в Република България към 30.09.2013 г.  и 30.09.2015 г.
		1.2. Справките по т. 1.1. да се предоставят на всеки един от петте екипи по апелативни райони във връзка с дейността им по анализ на съдебната карта.

	


		2. Извлечение от протокол № 32 от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно информация за публикации в медиите за периода 29.09.-06.10.2015 г.

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

		2.1.  Приема за сведение предоставената от комисия „Публична комуникация” статия във вестник „Дневник” от 05.10.2015 г.



		3. Извлечение от протокол № 33/13.10.2015 г. от заседание на комисия 	 „Публична комуникация” относно информация за публикации в медиите за 	 периода 06.10.2015 г.

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

		3.1. Приема за сведение предоставената от комисия „Публична комуникация” статия в Econ.bg от 10.10.2015 г.




		4. Доклад от Зорница Златева-Ненова – главен експерт „Връзки с 	обществеността” относно Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия 	съдебен съвет в периода юли-септември 2015 г.

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

		4.1.  Приема за сведение Доклад от Зорница Златева-Ненова – главен   експерт „Връзки с обществеността” относно Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия  съдебен съвет в периода юли-септември 2015 г.




		5. Писмо от Националния институт на правосъдието относно даване на препоръки и предложения за теми за обучения, които да бъдат застъпени в програмата на Института за предстоящата година.

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

		5.1.  Да се изиска от НИП копие от проекто-плана за 2016 г., както и плана, по който сe обучават магистратите през настоящата година.




	6. Писмо от директора на Национална следствена служба (вх.№ 11-12-025 / 21. 10.2015 г.) с приложени справки за индивидуалната натовареност на 	   следователите в специализираните отдели на НСлС


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

	6.1. Приема за сведение писмо от директора на Национална следствена служба (вх.№ 11-12-025 / 21. 10.2015 г.) с приложени справки за индивидуалната натовареност на  следователите в специализираните отдели на НСлС.




		7. Писмо от Министерство на правосъдието относно предоставяне на 	информация във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната 	карта 	   на 	районните съдилища  и прокуратури на територията на Република  България.
	/ вх.№ 04-00-252/23.10.2015 г./

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

		7.1. Приема за сведение информацията предоставена от Министерство на 	правосъдието във връзка с предстояща реорганизация на съдебната карта на 	районните съдилища и прокуратури на територията на Република България.
		7.2. Информацията по т.7.1. да се предостави на всеки един от петте екипи по Апелативни райони във връзка с дейността им по анализ на съдебната карта.





		8. Обсъждане на дейността по изработка на нормата на натовареност и 	координация във връзка с работата за реформа на съдебната карта.

		Комисията обсъди текущи въпроси за дейността по изработка на 	нормата на натовареност и 	координация във връзка с работата за реформа на 	съдебната карта.




	9. Информация за осъщественото работно посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г.0, съгласно решение на ВСС по Протокол № 51/15.10.2015 г.


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

		  9.1. Приема за сведение Паметна записка от проведените срещи в 	рамките на работно посещение на членове на Висшия съдебен съвет на 	Република България в съдебни институции на Република Хърватия 22-23 	октомври 2015 г.
		9.2.  Паметната записка по т. 9.1. да се предостави в електронен вид на членовете на ВСС, както на всеки един от петте екипи по апелативни райони във връзка с дейността им по анализ на съдебната карта, за запознаване.
		9.3.  Възлага на дирекция „Международна дейност” да осигури превод на предоставената на проведената работна среща „Норма на натовареност на съдилищата” в Република Хърватия.




		  10. Писмо изх. № 2408/23.09.2015 г. от Пенка Богданова – Заместник на 	Главния прокурор при ВКП.

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

		   10.1. Приема за сведение писмо изх. № 2408/23.09.2015 г. от Пенка 	Богданова – Заместник на Главния прокурор при ВКП.

		   10.2. Предоставя писмото по т. 10.1. ведно с приложенията на г-жа Елка Атанасова, за запознаване на членовете на подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система.




		11. Писмо изх.№ V_00182/21.10.2015 г. от Административния ръководител 	на Окръжна прокуратура – гр. Видин.

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

		11.1. Приема за сведение писмо изх.№ V_00182/21.10.2015 г. от Административния ръководител 	на Окръжна прокуратура – гр. Видин.		11.2.  Изпраща писмото по т. 11.1. на екипа за апелативен район – София във връзка с дейността  по реорганизация на съдебната карта.




					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
					КАОСНОСВ:                 /п/
							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ




