П Р О Т О К О Л    № 40
от заседание на
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност
на органите на съдебната власт
към Висшия съдебен съвет

2 декември 2014 г.



Днес, 02.12.2014 г., вторник, от 14.30 ч., се проведе заседание на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт ( Комисията по натовареност ) към ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
ЕЛКА АТАНАСОВА

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

Присъства от администрацията на ВСС експертният сътрудник към комисията: Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”.


1. ОТНОСНО:  Обсъждане на организационни въпроси във връзка с участието в заседанието на комисията, което ще се проведе  на 09.12.2014 г., на гостите г-н Матю Клайман и г-н Брайан Остром – главни консултанти в областта на съдебните изследвания от Националния център на щатските съдилища.

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

1.1. За редовното заседание на Комисията по натовареност на 09.12.2014 г. да бъдат поканени членовете на ВСС предвид подписването на Меморандум за сътрудничество между ВСС и НЦЩС /на основание решение на ВСС по Протокол № 50/06.11.2014 г., т. 65/.
1.2. Към поканата до членовете на ВСС за участие в заседанието на 09.12.2014 г. да се приложат кратки биографични данни за гостите Матю Клайман и Брайан Остром от НЦЩС.



2. ОТНОСНО: Обсъждане на организационни въпроси във връзка с провеждането на 12.12.2014 г. кръгла маса с участието на гостите г-н Матю Клайман и г-н Брайан Остром – главни консултанти в областта на съдебните изследвания от Националния център на щатските съдилища.

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

2.1. Одобрява текста за покана и списък на участниците в срещата - кръгла маса, които да бъдат поканени за 12.12.2014 г.
2.2. Поканата освен като индивидуално писмо на хартия да бъде изпратена и по електронна поща с добавен текст, че посещението на двамата консултанти от НЦЩС в периода 1-13 декември 2014 г. в България се осъществява със съдействието на Фондация „Америка за България“. 


3. ОТНОСНО: Доклад от г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител на проект ”Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ 2009-2014, за междинен анализ на участието на съдиите и събраните данни към 28.11.2014 г. в провеждащото се изследване за натоварeността на съдиите в България.

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

3.1. Приема  за сведение Междинния анализ на участието на съдиите и събраните данни към 28.11.2014 г., представен от г-жа Галина Карагьозова член на ВСС и ръководител на проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ 2009-2014, във връзка с в провеждащото се изследване за натовареността на съдиите в България.
3.2. Приема за приключено участието на съдиите от административните и районни съдилища в страната.
3.3. Възлага на членовете на комисията да предприемат действия за активизиране на съдиите за финализиране попълването на анкетата и по-специално на съдиите от апелативните съдилища и от наказателните колегии на окръжните съдилища с участие под 70% в процеса.




ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:  /п/  КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ


