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



ПРОТОКОЛ № 18
/извлечение/
 
от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
                              проведено на 13 юни 2018 г. /сряда/


Днес, 13 юни  2018 г. (сряда) 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  
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ  
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ  



От администрацията на Висшия съдебен съвет присъства експертният сътрудник към Комисията Румен Митев – началник отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“. 
Присъстваха Катя Бельова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Благоевград,  Росица Темелкова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Бургас, Теодорина Димитрова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Велико Търново, Галатея Ханджиева  - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Добрич, Милена Бранкова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Монтана, Елеонора Серафимова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Пазарджик,  Елена Николова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд  Перник, Александър Григоров - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Плевен,  Лазар Мичев - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Разград,   Искра Блъскова - административен ръководител - председател  на Окръжен съд Русе и Пламен Петков - административен ръководител - председател  на Софийски окръжен съд. 


Заседанието на Комисията протече при следния  дневен ред:

ПО ДНЕВНИЯ РЕД: 

	1.ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса за трансформиране на незаети щатни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища и постъпилите становища на административните ръководители на Окръжен съд – София, Окръжен съд – Благоевград,  Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пазарджик,  Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Ямбол, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Русе, във връзка с решение  по т. 1, протокол № 13/16.05.2018 г.  на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС и писмо изх. № РД-03-363/30.05.2018 г. от административните ръководители на Окръжен съд Пазарджик, Окръжен съд Благоевград, Окръжен съд Добрич, Окръжен съд Бургас, Окръжен съд Силистра, Окръжен съд Плевен, Окръжен съд Ямбол,  Окръжен съд Разград, Окръжен съд Велико Търново. 

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

Р Е Ш И:

	1. Приема за сведение постъпилите становища и допълнително изложените в днешното заседание аргументи от административните ръководители на Окръжен съд – София, Окръжен съд – Благоевград,  Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Пазарджик,  Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд  - Ямбол, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд - Велико Търново, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Русе относно възможността за трансформиране на незаети щатни бройки „съдия“ в окръжните съдилища.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КОМИСИЯ „СЪДЕБНА КАРТА,
НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 
СТАТИСТИКА“       /п/
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА

