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                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т


ПРОТОКОЛ № 20

от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 25 юли 2019 г.  


Днес, 25 юли 2019 г.  от 12,30 часа, се проведе заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”  към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в състав:

              ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                   ЧЛЕНОВЕ:    
АТАНАСКА ДИШЕВА
 БОРЯНА ДИМИТРОВА  
ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ  



Отсъства г-жа Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към СК на ВСС, както и г-н Красимир Шекерджиев – член на ВСС и член на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към СК на ВСС.
От администрацията на Висшия съдебен съвет присъстват Красимира Василева– началник отдел „ПОНД“, в дирекция  „Правна“,  Румен Митев – началник отдел  „САОД“, в дирекция „ИТСС“ в АВСС.


Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Писмо вх. № ВСС-8627/12.07.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман относно процедура за преназначаване на съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

2. Доклад на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно попълване на  Въпросник за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2020 г. 


По дневния ред:

1. ОТНОСНО: Писмо вх. № ВСС-8627/12.07.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман относно процедура за преназначаване на съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ 

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

1.1. Приема за сведение писмо вх. № ВСС-8627/12.07.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман относно процедура за преназначаване на съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

2.ОТНОСНО: Доклад на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно попълване на  Въпросник за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2020 г. 

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

2.1. Приема за сведение Доклад на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС относно попълване на  Въпросник за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2020 г.
2.2. Възлага на експертните сътрудници към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към СК на ВСС в срок до 30 август 2019г. да изготвят отговори на въпроси 13-19 от въпросника на информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2020 г. които след одобряване от комисията да се предоставят за обобщаване на Дирекция международна дейност и протокол.



ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
						КОМИСИЯ „СЪДЕБНА КАРТА,
НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 
СТАТИСТИКА“: /п /     
     
                                                                    АТАНАСКА ДИШЕВА


