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П Р О Т О К О Л    № 32

от извънредното заседание на
КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ
НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
19.09.2013 г., четвъртък



Днес, 19.09.2013 г., четвъртък, от 16.00 ч., се проведе извънредно заседание на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ при ВСС, в състав:

	ПРЕДСЕДАТЕЛ: 		КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
	ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:	ЕЛКА АТАНАСОВА
	и ЧЛЕНОВЕ:			ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
					КАМЕН СИТНИЛСКИ
					РУМЕН БОЕВ
					ЮЛИАНА КОЛЕВА
					РУМЕН ГЕОРГИЕВ 
					КАМЕН ИВАНОВ
					МАРИЯ КУЗМАНОВА
			МИЛКА ИТОВА


ОТНОСНО: Извлечение от Протокол № 12/11.09.2013 г. от заседание на Екипа за управление по проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изгражданeто на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм, относно необходимост от определяне на участници в работно посещение в Съвета на Европа, което се ще се проведе през октомври в гр. Страсбург, Франция /отложена точка от предходното заседание на комисията/.

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

1. Приема за сведение т. 4.1 от решението на Екипа за управление по проекта на ВСС, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм.

2. Определя за участници в работното посещение от страна на КАОСНОСВ:
- Калин Калпакчиев – председател на комисията;
- Елка Атанасова – зам.-председател на комисията;
- Камен Иванов – член на комисията;
- Юлиана Колева – член на комисията;
- Румен Боев – член на комисията.

3. Определя за участници в работното посещение от страна на Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия на човешките ресурси в съдебната система, сформирана към комисията:

- Иваничка Славкова – ОС Варна;
- Емилия Вакарелска – РП Стара Загора;
- Веселин Хаджиев – ОС Пловдив.

4. Изпраща решението на Екипа за управление по проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изгражданeто на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм.



ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:   / п /

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

