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



ПРОТОКОЛ № 17

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и 
съдебна статистика” към Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 07 юни  2018 г /четвъртък/

Днес, 07 юни  2018 г. (четвъртък) от 11,00 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  
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 – н-к отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“. 

Заседанието на Комисията протече при следния дневен ред:

	Обсъждане на въпроса за трансформиране на незаети щатни длъжности в окръжните съдилища и постъпилите становища от административните им ръководители. 
	Обсъждане на въпроса за увеличаване на щатната численост на Софийски градски  съд и Апелативен съд – София.  

   	    3.  Обсъждане писмо изх. № 1157/07.03.2018 г.  от председателя на  Окръжен съд – Русе, писмо  изх. № 1281/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд – Бяла, писмо изх. № 4996/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд – Русе и молба от   Атанас Василев Димитров, младши съдия в  Окръжен съд – Русе, във връзка с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ.  

	ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1.ОТНОСНО:    Обсъждане на въпроса за трансформиране на незаети щатни длъжности в окръжните съдилища и постъпилите становища от административните им ръководители. 

Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Р Е Ш И:
 
Кани административните ръководители на Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд - Варна, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд - Монтана, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – София, Окръжен съд - Силистра, Окръжен съд - Ямбол,  на следващо заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, което ще се проведе на 13.06.2018 г.,  (сряда) от 14,00 часа, в зала  512 на ВСС, за съвместно обсъждане на въпроса за трансформиране на незаетите щатни длъжности „съдия“ и получените становища. 
Изпраща решението по т. 1. на административните ръководители на на Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд - Варна, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд - Монтана, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – София, Окръжен съд - Силистра, Окръжен съд - Ямбол,  за сведение.

	2. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса за увеличаване на щатната численост на Софийски градски  съд и Апелативен съд – София.  

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


	2.1. Кани и.ф. административен  ръководител - председател на Софийски градски съд и заместник-председателите на Софийски градски съд на следващо заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, което ще се проведе на 12.06.2018 г.,  (вторник) от 14,00 ч., в зала  312 на ВСС, за съвместно  обсъждане на въпроса за натовареността  на СГС и конкретни мерки за  преодоляването и.
 	2.2.  Изпраща решението по т. 2.1. на и.ф. административен  ръководител - председател на Софийски градски съд и заместник-председателите на Софийски градски съд за сведение.


	3. ОТНОСНО: Обсъждане писмо изх. № 1157/07.03.2018 г.  от председателя на  Окръжен съд – Русе, писмо  изх. № 1281/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд – Бяла, писмо изх. № 4996/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд Русе и молба от   Атанас Василев Димитров, младши съдия в  Окръжен съд – Русе относно разкриване на 1 щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – Русе.

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

	 3.1. Приема за сведение  писмо  изх. № 1281/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд – Бяла, с искане за разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“;  писмо изх. № 4996/01.06.2018 г. от председателя на Районен съд Русе относно кадровата обезпеченост на РС - Русе; молба вх. № ВСС-2985/28.05.2018 г. и  молба вх. № ВСС- 6406/01.06.2018 г.  от   Атанас Василев Димитров, младши съдия в  Окръжен съд - Русе относно изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ.
3.2. Отлага вземането на решение по т. 3 за следващо заседание, за събиране на допълнителна информация от Комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
						НА КСКНСС:      /п/
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА



 

