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



ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и 
съдебна статистика” към Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 14 март 2018 г.

Днес, 14 март  2018 г. (сряда), от 14,00 часа, се проведе заседание на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на ВСС, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА
АТАНАСКА ДИШЕВА
БОРЯНА ДИМИТРОВА  
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ - отсъства
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ 


От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстваха експертните сътрудници към комисията: Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС“, дирекция „Правна“, Румен Митев – началник-отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“ и Емилия Петкова - гл. експерт „САОД", дирекция "ИТСС“
Заседанието на комисията протече при следния дневен ред:
 
1. Обсъждане предложенията на административните ръководители на съдилищата, във връзка с решения  по  т. 4, протокол № 2/31.01.2018 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, изискани с писмо изх. № ВСС-1335 от 02.02.2018 г. и писмо изх. № ВСС-1335 от 12.02.2018 г.  
	2. Писмо от председателя на Районен съд гр. Варна относно уточняване територията на съдебните райони на  Районен съд гр. Варна и Районен съд гр. Девня. 


	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.ОТНОСНО: Обсъждане предложенията на административните ръководители на съдилищата, във връзка с решения  по  т. 4, протокол № 2/31.01.2018 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, изискани с писмо изх. № ВСС-1335 от 02.02.2018 г. и писмо изх. № ВСС-1335 от 12.02.2018 г.  

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

1.1. Да се извърши проучване по отношение на дейностите по проект "Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им”, с бенефициент ВСС, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., осъществяващ  се с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", доколкото те са свързани с регулиране на натовареността на съдилищата.

2.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Варна относно уточняване територията на съдебните райони на  Районен съд гр. Варна и Районен съд гр. Девня.

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

	2.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на комисията.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
						НА КСКНСС:           /п/
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА


 

