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П Р О Т О К О Л    № 40
от извънредно заседание на Комисията по анализ и отчитане
степента на натовареност на органите на съдебната власт 
към Висшия съдебен съвет
19 ноември  2015 г.




Днес, 19 ноември 2015 г., четвъртък, от 8.30 часа се проведе извънредно 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

Присъства от администрацията на ВСС експертният сътрудник към комисията Емилия Петкова – старши експерт в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.


ОТНОСНО: Обсъждане на предварителен график за провеждане на срещи по апелативни райони във връзка с оптимизиране на структурата на районните съдилища.

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

1. Координаторите и членовете на екипите, определени с решение на ВСС по Протокол 47/17.09.2015 г., допълнено в т. 62.1.1. с решение по т. 104 от Протокол № 50/08.10.2015 г., да проведат срещи с административни ръководители и магистрати по апелативни райони по предварителен график, както следва:
- за апелативен район София – обща среща за целия апелативен район с присъствието на целия екип – 30 ноември или 1 декември 2015 г. /понеделник или вторник/;
- за съдебния район на Окръжен съд София – 23.11.2015 г. от 13.30 ч.;
- за съдебния район на Окръжен съд Кюстендил – 27.11.2015 г.;
- за апелативен район Пловдив – 20.11.2015 г., от 11,00 ч. в Апелативна прокуратура Пловдив;
- за апелативен район Варна – 23.11.2015 г. /понеделник/, до обяд – за съдии, следобед – за прокурори;
- за апелативен район Велико Търново – 08(09).12.2015 г. /вторник(сряда)/;
- за апелативен район Бургас – 25.11.2015 г. от 10.00 ч. в Съдебната палата в Бургас.

2. Предварителният график да бъде изпратен по електронна поща до председателя на Върховния касационен съд за запознаване и съобразяване с оглед служебните му ангажименти.

3. Предлага на координаторите на отделните екипи да информират комисията за проведените срещи, както и за допълнително насрочени срещи, в случай, че има такива.





						ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
						КОМИСИЯТА:                  /п/
								        КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

