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ПРОТОКОЛ № 41

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

24 ноември 2015г.
/вторник-11,30 часа/


Днес, 24 ноември 2015 г., вторник, 11,30 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 - отсъства

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН ИВАНОВ 
МАРИЯ КУЗМАНОВА
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”, 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
Р Е Ш И :

Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки:
	- Становище от Инициативен граждански комитет за защита на живота, здравето, правата и интересите на жителите на Община Златица, Софийска област относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№96-00-637/23.11.2015 г./, като точка 13 от дневния ред;
	    - Писмо изх.№11-03-88/19.11.2015 г. от Кмет на община Етрополе относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 97-00-237/23.11.2015 г./, като точка 14 от дневния ред.
	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

	1. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 9100-67/17.11.2015 г. от Кмет на община Пирдоп, относно декларация-протест по повод изводите и предложенията в Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и залегналите в него критерии и предложения за извършване на промени в националната правна карта. /вх.№ 96-00-628/19.11.2015 г./

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

	1.1. Приема за сведение писмо изх.№ 9100-67/17.11.2015 г. от Кмет на община Пирдоп, относно декларация-протест по повод изводите и предложенията в Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и залегналите в него критерии и предложения за извършване на промени в националната правна карта. /вх.№ 96-00-628/19.11.2015 г./
	1.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	2.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 91-00-66/17.11.2015 г. от Кметовете на общините в Софийска област – Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, относно предложението за заличаване на Районен съд-Пирдоп от съдебната карта на Република България. /вх.№ 96-00-627/19.11.2015 г./

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

	2.1. Приема за сведение писмо изх.№ 91-00-66/17.11.2015 г. от Кметовете на общините в Софийска област – Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, относно предложението за заличаване на Районен съд-Пирдоп от съдебната карта на Република България. /вх.№ 96-00-627/19.11.2015 г./
	2.2  Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	3.ОТНОСНО: Писмо изх.№  361/13.11.2015 г. от Председателя на Районен съд Етрополе с приложено становище на Адвокатска кантора „Грънчаров-Савова”-гр. Етрополе относно евентуално закриване на Районен съд-гр. Етрополе. /вх.№ 11-06-1267/19.11.2015 г./


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

	3.1. Приема за сведение писмо изх.№  361/13.11.2015 г. от Председателя на Районен съд Етрополе с приложено становище на Адвокатска кантора „Грънчаров-Савова”-гр. Етрополе, относно евентуално закриване на Районен съд-гр. Етрополе. /вх.№ 11-06-1267/19.11.2015 г./
	3.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	4.ОТНОСНО: Писмо от Районен съд- Берковица постъпило във ВСС по електронна поща, относно становище, касаещо предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 11-00-1267/17.11.2015 г./

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

	4.1. Приема за сведение писмо от Районен съд- Берковица постъпило във ВСС по електронна поща, относно становище, касаещо предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 11-00-1267/17.11.2015 г./
	4.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	5.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-00-186/16.11.2015 г. от Кмет на община Брезник, относно становище, касаещо предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 11-00-1267/18.11.2015 г./

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

	5.1. Приема за сведение писмо изх.№ 11-00-186/16.11.2015 г. от Кмет на община Брезник, относно становище, касаещо предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 11-00-1267/18.11.2015 г./
	5.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.
	6.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-00-340/13.11.2015 г. от Областния управител на област Бургас, относно запазване на Районен съд – Царево на съдебната карта на Република България. /вх.№ 11-06-1267/18.11.2015 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.№ 11-00-340/13.11.2015 г. от Областния управител на област Бургас, относно запазване на Районен съд – Царево на съдебната карта на Република България. /вх.№ 11-06-1267/18.11.2015 г./
	6.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	7.ОТНОСНО: Писмо от „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Аурубис България” АД и „Елаците МЕД” АД, получено във ВСС по електронна поща, относно общо становище срещу закриване на РС Пирдоп. /вх.№ 96-00-633/20.11.2015 г.

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

	7.1. Приема за сведение писмо от „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Аурубис България” АД и „Елаците МЕД” АД, получено във ВСС по електронна поща, относно общо становище срещу закриване на РС Пирдоп. /вх.№ 96-00-633/20.11.2015 г.
	7.2. Писмото 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.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 11-03-730/18.11.2015 г. от Кмет на община Костинброд, относно стратегията за реформа на съдебната карта на районни съдилища в Република България. /вх.№ 96-00-636/20.11.2015 г./
.
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Р Е Ш И :
	
	8.1. Приема за сведение писмо изх.№ 11-03-730/18.11.2015 г. от Кмет на община Костинброд, относно стратегията за реформа на съдебната карта на районни съдилища в Република България. /вх.№ 96-00-636/20.11.2015 г./
	8.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	9.ОТНОСНО: Писмо изх.№ РД-92-00-0064/17.11.2015 г. от Председателя на Общински съвет – гр. Берковица и група общински съветници, относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 96-00-635/20.11.2015 г./

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

	9.1. Приема за сведение писмо изх.№ РД-92-00-0064/17.11.2015 г. от Председателя на Общински съвет – гр. Берковица и група общински съветници, относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 96-00-635/20.11.2015 г./
	9.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.



	10.ОТНОСНО: Писма от Министерство на правосъдието, получени във ВСС по електронна поща, относно определяне на участници за срещата на мисията от ЕК по МСО, както и проект на темите за разговор на срещата /вх.№ 04-00-278/20.11.2015 г. и 04-00-279/23.11.2015 г./

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

	10.1. Приема за сведение писма от Министерство на правосъдието, получени във ВСС по електронна поща, относно определяне на участници за срещата на мисията от ЕК по МСО, както и проект на темите за разговор на срещата. /вх.№ 04-00-278/20.11.2015 г. и 04-00-279/23.11.2015 г./.
	10.2. 	Определя за участници в работната среща – Калин Калпакчиев-член на ВСС и Галина Карагьозова – член на ВСС.
	10.3. Изпраща решението на комисия „Международна дейност”, за сведение.



	11.ОТНОСНО: Писмо изх.№ 0250-194/18.11.2015 г. от Ирена Първанова директор на дирекция „Добро управление” към Министерски съвет, относно покана за участие с проектни предложения в Процедура BG05SFOP001-3.001, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

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

	11.1. Приема за сведение писмо изх.№ 0250-194/18.11.2015 г. от Ирена Първанова директор на дирекция „Добро управление” към Министерски съвет, относно покана за участие с проектни предложения в Процедура BG05SFOP001-3.001, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
	11.2. Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ изразява положително становище и поддържа проектните идеи, формулирани в Решение на ВСС, по Протокол № 25/14.05.2015 г.
	11.3.  Решението по т. 11.1. да се предостави на работната група сформирана с Решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г., т.75.



	12.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 51/18.11.2015 г. от заседание на комисия „Бюджет и финанси” относно писмо от Главния секретар на ВСС, касаещо получено предложение от „De facto legal” за сътрудничество с ВСС, с цел популяризиране дейността на съвета, включително и дейността на комисиите на ВСС.

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

	12.1. Приема за сведение извлечение от протокол № 51/18.11.2015 г. от заседание на комисия „Бюджет и финанси” относно писмо от Главния секретар на ВСС, касаещо получено предложение от „De facto legal” за сътрудничество с ВСС, с цел популяризиране дейността на съвета, включително и дейността на комисиите на ВСС.
	12.2.  Счита, че е нецелесъобразно сключването на граждански договор, при наличието на административен капацитет, административно звено и нарочна комисия към ВСС.
	12.3. Изпраща решението на комисия „Бюджет и финанси”, за сведение.




	13. ОТНОСНО: Становище от Инициативен граждански комитет за защита на живота, здравето, правата и интересите на жителите на Община Златица, Софийска област относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№96-00-637/23.11.2015 г./.


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

	13.1. Приема за сведение Становище от Инициативен граждански комитет за защита на живота, здравето, правата и интересите на жителите на Община Златица, Софийска област относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№96-00-637/23.11.2015 г./.
	13.2. 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.


	14. ОТНОСНО: Писмо изх.№11-03-88/19.11.2015 г. от Кмет на община Етрополе относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 97-00-237/23.11.2015 г./.

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

	14.1. Приема за сведение Писмо изх.№11-03-88/19.11.2015 г. от Кмет на община Етрополе относно предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България. /вх.№ 97-00-237/23.11.2015 г./.
	14.2. Писмото да се приложи към комплекта с материали за съответния екип по апелативен район, съгласно решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г.


					ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КАОСНОСВ:        /п/

							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


