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ПРОТОКОЛ № 42

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

1 декември 2015г.
/вторник-14,30 часа/


Днес, 1 декември 2015 г., вторник, 14,30 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:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ 
ЕЛКА АТАНАСОВА 

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН ИВАНОВ - отсъства
МАРИЯ КУЗМАНОВА
МИЛКА ИТОВА 
РУМЕН БОЕВ 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАНА КОЛЕВА

Присъстват от администрацията на ВСС експертни сътрудници към комисията: Румен Митев – началник отдел „САОД”, Галина Хаджиева и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.
По т. 2 от дневния ред присъства и г-н Валери Михайлов – директор Дирекция „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
Р Е Ш И :

Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки:
- Обсъждане на писмо изх. № ССБ 10/26.11.2015 г., от Съюза на съдиите във връзка с реорганизацията на съдебната карта. /вх.№ 97-00-238/26.11.2015г./

	

	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 47/25.11.2015 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно Стратегия за развитие на правосъдието в Република Хърватия.
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
Р Е Ш И :

1.1. Приема за сведение превода на Стратегия за развитие на правосъдието в Република Хърватия, приложен към извлечение от протокол № 47/25.11.2015 г. от заседание на Комисия „Международна дейност”.
	1.2.  Стратегията по т.1.1. да се разпространи в електронните папки на членовете на съвета.



2.ОТНОСНО: Предложения от комисиите на ВСС, във връзка с „Интерактивна карта на съдебните райони в Р. България”, съгласно решение по протокол № 37/03.11.2015 г. на КАОСНОСВ.
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

2.1. Приема за сведение предложения от комисиите на ВСС, във връзка с „Интерактивна карта на съдебните райони в Р. България”, съгласно решение по протокол № 37/03.11.2015 г. на КАОСНОСВ.
	2.2.  Предложенията на комисиите по т. 2.1. да се изпратят на Екипа за управление на проекта на ВСС по НФМ, за изпълнение на дадените препоръки, както и да организира обучение на лицата от администрацията, които ще поддържат Интерактивната карта и данните в нея. 



3.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/17.11.2015 г. /т.17/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно доклад Анализ на ефективността на Комуникационната политика на Висшия съдебен съвет и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС през първото полугодие на 2015 г.- в изпълнение на т. 10 от Годишната програма за 2015 г. на комисия „Публична комуникация”.
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :

	3.1. Приема за запознаване приложения към извлечението от протокол № 40/17.11.2015 г. /т.17/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” доклад Анализ на ефективността на Комуникационната политика на Висшия съдебен съвет и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС през първото полугодие на 2015 г.


4.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/17.11.2015 г. /т.4/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно активността в електронната „Форма за контакт с ВСС”.
		   КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :
4.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 40/17.11.2015 г. /т.4/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно активността в електронната „Форма за контакт с ВСС”.
	4.2. Да се изключат от списъка с теми в електронната форма за контакт с ВСС, поради неактивност, следните теми:
	- Анализ на натовареността на съдилищата през 2014 г.;
	-Отчитане становището на магистратите от съответния орган на съдебна власт при назначаване на административни ръководители и заместник административни ръководители.
	4.3. Да се коригира в падащия списък с теми дублирането на Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система.
	4.4. Да се включи нова тема „Съдебна карта”
	4.5. Изпраща решението на Комисия „Публична комуникация” и на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” за сведение и изпълнение.



5.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/17.11.2015 г. /т.5/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно регистрираните посещения в раздел „Пресцентър” на Интернет страницата на ВСС през 2015 г.

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 № 40/17.11.2015 г. /т.5/ от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно регистрираните посещения в раздел „Пресцентър” на Интернет страницата на ВСС през 2015 г.


	
6.ОТНОСНО: Писмо изх. № 772/20.11.2015 г. от Върховна касационна прокуратура с предложение за допълване на преброимите показатели по отношение на дейността на следователите в Правилата за измерване на натовареността на прокурорите и индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, въведени в действие от 01.01.2015 г.

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

	6.1. Приема за сведение писмо изх. № 772/20.11.2015 г. от Върховна касационна прокуратура с предложение за допълване на преброимите показатели по отношение на дейността на следователите в Правилата за измерване на натовареността на прокурорите и индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, въведени в действие от 01.01.2015 г.
	6.2.  Предоставя писмото по т.6.1. на г-жа Елка Атанасова, за запознаване на подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, за запознаване.



 	7.ОТНОСНО: Обсъждане на проект на писмо до министъра на правосъдието за изискване на информация за границите на съдебните райони към момента на приемане на сега действащия ЗСВ – август 2007 г. 

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

	7.1. Приема изготвения проект на писмо до министъра на правосъдието за изискване на информация за границите на съдебните райони към момента на приемане на сега действащия ЗСВ – август 2007 г.	7.2. Писмото по т. 7.1. да се изпрати на Министъра на правосъдието.


8.ОТНОСНО: Становище на председателя на Районен съд Мадан във връзка с реорганизация на съдебната карта.
.
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :
	
8.1. Приема за сведение становището на председателя на Районен съд Мадан във връзка с реорганизация на съдебната карта.
	8.2. Становището да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.
	8.3. Да се изпрати писмо до председателя на Окръжен съд – гр. Смолян, с което да се изискат всички доклади и становища от районните съдилища във връзка с реорганизацията на съдебната карта.



9. ОТНОСНО: Обсъждане на писмо изх. № ССБ 10/26.11.2015 г., от Съюза на съдиите във връзка с реорганизацията на съдебната карта.


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

	9.1. Приема за сведение писмо изх. № ССБ 10/26.11.2015 г., от Съюза на съдиите във връзка с реорганизацията на съдебната карта. /вх.№ 97-00-238/26.11.2015 г./
	9.2. Изпраща отговор до Съюза на съдиите и съсловните организации, във връзка с реорганизацията на съдебната карта, съгласно уточненията в заседанието.



	
					ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КАОСНОСВ:    /п/

							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ








