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ПРОТОКОЛ № 34

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

13 октомври 2015 г.


	Днес, 13 октомври 2015 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”, Румен Митев – началник отдел „САОД”, д-я „ИТСС”, Галина Хаджиева и Емилия Петкова – старши експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.



	1. ОТНОСНО: Доклад за значението на районните прокуратури и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури.

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

1.1. Приема Доклад за значението на районните прокуратури и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури.
1.2.  Предоставя доклада по т. 1.1. на администрацията на ВСС за включване в дневния ред на заседанието му на 15.10.2015 г.
	1.3. Възлага на експертния сътрудник Румен Митев за следващото заседание на комисията да изготви справка за щатната численост на служителите и натовареността на съдилищата в Република България към 30.10.2013 г.  и 30.09.2015 г.

2. ОТНОСНО: Заповед № 95-00-320/09.10.2015 г. на Главния секретар на ВСС относно определяне на експертни и технически сътрудници от администрацията на ВСС, които да подпомагат сформираните екипи за изпълнението на решение на ВСС по т. 1.5 от протокол № 40/15.07.2015 г.

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

2.1. Приема заповед № 95-00-320/09.10.2015 г. на Главния секретар на ВСС относно определяне на експертни и технически сътрудници от администрацията на ВСС, които да подпомагат сформираните екипи за изпълнението на решение на ВСС по т. 1.5 от протокол № 40/15.07.2015 г., за сведение.
2.2. Насрочва среща на координаторите на екипите по апелативни райони, определени с решение на КАОСНОСВ по протокол № 32/29.09.2015 г., т.6 на 14.10.2015 г. от 13.30 часа в сградата на ВСС, зала 512, ет.5.



3. ОТНОСНО: Писмо изх.№ ГП № 3547/08.10.2015 г. от Върховна касационна прокуратура относно натовареността на районните прокуратури /вх.№11-03-1004/09.10.2015г./

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

3.1. Приема за сведение Писмо изх.№ ГП № 3547/08.10.2015 г. от Върховна касационна прокуратура относно натовареността на районните прокуратури /вх.№11-03-1004/09.10.2015г./.
3.2. Писмото да се включи като приложение към  т.1 от настоящия протокол.



4. ОТНОСНО: Покана за участие в Регионален семинар на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност), Букурещ, 9-10 ноември 2015 г. – за сведение.

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

4.1. Изменя решение на КАОСНОСВ по протокол № 32/29.09.2015 г., т.3, като за представител на комисията за участие в семинара на мястото на Камен Иванов определя Милка Итова.
        4.2. Изпраща решението на Комисия „Международна дейност” за сведение.



5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 50/08.10.2015 г. от заседание на ВСС относно допълване на решение по Протокол № 47/17.09.2015 г.

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

5.1. Приема решението на ВСС по протокол № 50/08.10.2015 г. от заседание на ВСС относно допълване на решение по Протокол № 47/17.09.2015 г. и го предоставя на г-жа Елка Атанасова – координатор на екипа за Апелативен район София.



6. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС относно информация изискана  с решение по протокол № 33/06.10.2015 г., т.8.1. на КАОСНОСВ.

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


6.1. Приема информацията от Главния секретар на ВСС изискана  с решение по протокол № 33/06.10.2015 г., т.8.1. на КАОСНОСВ.
6.2. Копие от информацията да се разпредели към пакета работни материали за всеки апелативен район.




   					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
					 КОМИСИЯТА:         /п/
							КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ



