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



ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
                              проведено на 22 май 2018 г. /вторник/


Днес, 22 май  2018 г. (вторник) от 14,00 часа, се проведе заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в състав:


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


От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстваха експертните сътрудници към Комисията: Ана Топалова – главен експерт-юрисконсулт в отдел „НДПП“,  дирекция  „Правна“  и  Румен Митев – началник отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“. 
На заседанието присъстваха   Калин Калпакчиев – съдия в Апелативен съд - София и Лилия Станкова – външен експерт, социолог-статистик, участник в екипа, разработил техническото осъществяване на изследването за натовареността и анализ на резултатите, извършено през 2014-2015 г.

Заседанието на Комисията протече при следния дневен ред:
 
1. Представяне на Предложение на Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет за създаване на нова система за измерване на натовареността.

2.  Обсъждане на действащата към момента Система за изчисляване натовареността на съдиите.

	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.ОТНОСНО: Представяне на Предложение на Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет за създаване на нова система за измерване на натовареността.

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Р Е Ш И:

1.1. Приема  за сведение Предложение на Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет за създаване на нова система за измерване на натовареността.
1.2. Да се изпратят постъпилите предложения относно система за измерване на натовареността до всички съдии за запознаване и отправяне на въпроси, предложения и становища, в срок до 11.06.2018 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КОМИСИЯ „СЪДЕБНА КАРТА,
НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 
СТАТИСТИКА“:         /п/
     
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА





