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П Р О Т О К О Л    № 4
от заседание на
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност
на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет

3 февруари 2015 г.


Днес, 3 февруари 2015 г., вторник, от 14.30 часа се проведе заседание на Комисията 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
МАРИЯ КУЗМАНОВА
МИЛКА ИТОВА
РУМЕН БОЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАНА КОЛЕВА

Присъстват от администрацията на ВСС сътрудниците към комисията: Галина Хаджиева – старши експерт в отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, и Емилия Петкова – старши експерт в отдел „САОД”, д-я ИТСС”. 



1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 3/13.01.2015 г., т. Д-12, на Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет относно процедура по преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд гр. Монтана в Софийски районен съд. /Отложена т. 2 от предходното заседание./
Приложение: Доклад от Галина Хаджиева – ст. експерт статист. анализ, отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, АВСС.

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

1.1. Счита, че е налице възможност за преместване на един щат за съдия от Районен съд гр. Монтана в Софийски районен съд.
1.2. Приема доклада и приложената таблица за натовареността на съдиите от РС Монтана и СРС за 3-годишен период., изготвени от отдел „Статистически анализ и обработка на данни”, дирекция „ИТСС”.
1.3. Изпраща решението, заедно с доклада и таблицата по т. 1.2., на Комисията по предложенията и атестирането, за сведение.


2. ОТНОСНО: Съобщение от представляващия ВСС за оформяне на предложения за мерки за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка /28.01.2015 г./.
Приложение: Доклад на ЕК за 2015 г., Технически доклад, придружаващ Доклада на ЕК за 2015 г., Сравнителна таблица на препоръките по докладите на ЕК от 2014 г. и 2015 г.

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

При изготвянето на проекта за Годишна програма за дейността на Комисията по натовареност за 2015 г. ще бъдат предвидени конкретни мерки, свързани с препоръките от Доклада на ЕК за 2015 г., за което представляващият ВСС ще бъде своевременно информиран.



3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/20.01.2015 г., т. 4, на Комисия „Публична комуникация” относно изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС за периода 2014 г. – 2018 г. за второто полугодие на 2014 г. във връзка с изготвянето на шестмесечен доклад за прилагане към Плана. /т. 5 от предходното заседание/
Приложение: Доклад от Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС”, д-я „Правна”, АВСС.

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

3.1. Приема Доклад относно изпълнение на Комуникационната политика на ВСС за второто полугодие на 2014 г., представен от експертния сътрудник към комисията.
3.2. Изпраща доклада по т. 3.1. на Комисия „Публична комуникация”, за сведение.



ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:  /п/  КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


