



П Р О Т О К О Л    №  26
от заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
21 юли 2015 г.


Днес, 21 юли 2015 г., вторник, от 14.00 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 експертни сътрудници към комисията: Румен Митев – началник-отдел „САОД”, д-я „ИТСС” и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.



1.ОТНОСНО: Извлечение от протокол №30/15.07.2015г. на Комисия „Международна дейност” относно Допълнителни отговори от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) на въпросник на Висшия съдебен съвет за начина на вземане на решения (с явно или тайно гласуване) относно кариерното развитие на магистратите и във връзка с дисциплинарните наказания, за сведение

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

1.1.Приема за сведение материалите приложени към Извлечение от протокол №30/15.07.2015г. на Комисия „Международна дейност”
1.2.Предлага на комисия „Международна дейност” да внесе материалите в пленарния състав на ВСС – за запознаване



2. ОТНОСНО: Обсъждане и даване на указания за последващи действия във връзка с изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет, по протокол №40/15.07.2015г. 

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

2.1. Отлага точката за следващо заседание на комисия КАОСНОСВ;
2.2. За следващото заседание на комисията да се приложи пълен стенографски протокол от заседание на ВСС, по протокол №40/15.07.2015г. 
2.3.Указва на Главния секретар на ВСС да предостави на КАОСНОСВ извлечение от пълния стенографски протокол по т.1 от заседание на ВСС проведено на 15.07.2015г., в срок до 28.07.2015г.



	3. ОТНОСНО: Анализ на данните от регистъра на командированите магистрати от Елка Атанасова - член на Комисията по натовареност.
/приложение: 1. анализ от регистъра за командированите прокурори и следователи/

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

	3.1. Приема изготвения Анализ на данните от регистъра на командированите магистрати – прокурори и следователи от Елка Атанасова – член на комисията по натовареност – за сведение.
	3.2. Възлага на дирекция „Съдебни кадри и конкурси за магистрати” в срок до 24.07.2015г. да предостави следната информация:
	-справка за изпратените заповеди за командировани съдии, прокурори и следователи, както и за тези, които не са представени; за обявените конкурси за съдии, прокурори и следователи за периода след приемане на Правилата  за командированите съдии, прокурори и следователи /приети с решение на ВСС, по Протокол №25/27.06.2015г./, разпределени до края на 2013г., до 30.04.2014г. и до 30.06.2015г., както и съответно брой приключили от тях и брой заети длъжности;
	- обявените конкурси за съдии, прокурори и следователи към 30.06.2015г. и съответно информация на какъв етап са към настоящия момент.
	3.3. След изготвяне на анализ на данните на командированите съдии, общият доклад да се подготви и внесе на заседание на Висшия съдебен съвет.



	4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 25/14.07.2015г. на Комисия „Публична комуникация” относно доклад от Зорница Златева – Ненкова – главен експерт „Връзки с обществеността”, в изпълнение на решение на Комисия „Публична комуникация” взето по протокол №24/07.07.2015г., т.1 във връзка с Анализа на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014г. сред различни ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС, за запознаване.

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

	4.1. Приема за сведение Извлечение от протокол №25/14.07.2015г. на Комисия „Публична комуникация” и приложените към него материали.



5. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Международна дейност” на АВСС относно информация за осъществен контакт с Министерство на правосъдието на Хърватия във връзка с проведената там реорганизация на съдебната карта, за запознаване.

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

	5.1. Възлага на дирекция „Международна дейност” да осигури превод на представените от Министерство на правосъдието на Хърватия  два закона: Закон за районите и седалищата на съдилищата и Закон за районите и седалищата на прокуратурите във връзка с проведената там реорганизация на съдебната карта.
	5.2. Предлага на Комисия „Международна дейност” да проучи възможността за организиране на работно посещение, началото на месец октомври в Хърватия на членове на комисия КАОСНОВС, с цел непосредствено запознаване с техния опит в реформата на съдебната карта.





				ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					КОМИСИЯТА: 
							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ






Изготвил:
Мина Стоева: …………………………
технически сътрудник на комисията,.
мл.специалист в дирекция „ОАД”

Съгласували:
Румен Митев: ………………………………
началник отдел „САОД”, д-я „ИТСС”
Емилия Петкова: ……………………………
ст. експерт в отдел „АОД”, д-я „ИТСС”

