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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т

1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12		Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 2/980 76 32

						

ПРОТОКОЛ № 28

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и 
съдебна статистика” към Съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет

3 октомври 2016 г.
/понеделник - 10,00 часа/





	Днес, 3 октомври 2016 г. (понеделник), от 10,00 часа се проведе заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
КАМЕН ИВАНОВ
МАРИЯ КУЗМАНОВА 
СОНЯ НАЙДЕНОВА

	От администрацията на ВСС присъстват експертни сътрудници към комисията: 	Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД”, дирекция "ИТСС”.



След разисквания по дневния ред

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :



1. Включва към дневния ред за днешното заседание следната допълнителна точка:
- Отчет за дейността на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС за 2016 г. до м. септември, като точка 2.



	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:


	1. ОТНОСНО: Обсъждане на график за конкретни действия и мерки във връзка с реформа на съдебната карта, съгласно Решение по протокол № 33/21.09.2016 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

	1.1. Приема в окончателен вид График за конкретни действия и мерки за оптимизиране на съдебната карта, изготвен от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 2016-2017 г., насочени към ефективно администриране на съдебната власт.
1.2. Внася Графика по т. 1.1. на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 05.10.2016 г., за запознаване.



2. ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС за 2016 г. до м. септември

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И :

2.1.Приема Отчет за дейността на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС за 2016 г. до м. септември, с направените уточнения в заседанието на комисията.

2.2. Приобщава Отчета по т. 2.1. към материалите за заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 05.10.2016 г.

					

					ПРЕДСЕДАТЕЛ
					НА КСКНСС:              /п/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ







