

ПРОТОКОЛ № 5

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

2 февруари 2016 г.
/вторник-14,30 часа/


	Днес, 2 февруари 2016 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: 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”, Емилия Петкова – старши експерт 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:

	- Обсъждане на дейностите във връзка с предложенията за реформата на съдебната карта на районните съдилища - като точка 2 от дневния ред;

	


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1. ОТНОСТНО: Писмо изх.№ 581/25.01.2016 г. от директора на Национална следствена служба относно справки за индивидуалната натовареност на следователите в специализираните отдели на НСлС, следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализирана прокуратура за четвъртото тримесечие на 2015 г. /вх.№ 11-12-025/26.01.2016 г./

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

1.1. Приема за сведение справките, предоставено от директора на НСлС, за индивидуалната натовареност на следователите в специализираните отдели на НСлС, следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализирана прокуратура за четвъртото тримесечие на 2015 г.
	1.2. Предоставя справките по т. 1.1. на подгрупа „Прокурори и следователи” към Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, за сведение.


	2. ОТНОСНО: Обсъждане на дейностите във връзка с предложенията за реформата на съдебната карта на районните съдилища

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

	2.1. Предлага на г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да насрочи работно заседание на Висшия съдебен съвет за 17.02.2016 г. от 14,00 часа на тема: „Доклад на извършеното и предстоящи действия по реформа на съдебната карта”.
	2.2. Изпраща решението на комисията, по т. 2.1. на представляващия ВСС.



						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КАОСНОСВ:	/п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


