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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 20 ôåâðóàðè 2014 ã. – 15.00 ÷àñà  

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния 

дневен ред9 

 

0- Утвърждаване на щатната численост в органите на съдебната 

власт към 20-01-1/02 г- и /0-/0-1/03 г- 

 

1- Доклад от Силвия Илиева – и-д- главен секретар на ВСС с 

предоставен проект на длъжностна характеристика на длъжността 

„главен секретар на ВСС”- 

 

2- Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” и 

Даниела Петровска директор на дирекция „ОАД” относно изпълнение 

на решение на КСА по протокол № 8./4-/1-1/03 г- 

 

3- Предложение от Даниела Петровска – директор на дирекция 

„ОАД” за даване на съгласие за сключване на граждански договор с 

външен изпълнител за изготвяне на Акт за унищожаване на документи с 

изтекъл срок на съхранение в АВСС- 

 

4- Проект на правила за провеждане на конкурс за избор на главен 

секретар на ВСС+ изпратен с решение на Комисия по правни въпроси от 

0/-/1-1/03 г-+ за предложения в срок до 13-/1-1/03 г- 

 

5- Писмо от Министерство на правосъдието за предоставяне на 

информация и предложения във връзка с предстоящо изготвяне на 

Пътна карта за адресиране на отправените препоръки+ изпратено с 

решение на Комисия „Международна дейност” от 01-/1-1/03 г-+ за 

предложения в срок до 10-/1-1/03 г- 



 6- Анализ на Кампания „Ден на отворените врати”+ проведена 

през 1/02 г- в органите на съдебната власт+ изпратен с решение на 

Комисия „Публична комуникация” от 00-/1-1/03 г-+ за запознаване- 

 

7- Допълнителна информация от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. 

Õàñêîâî във връзка с искане за даване на съгласие за назначаване на 

съдебен служител на длъжност „главен специалист,човешки ресурси” 

по чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ и при условията на чл- 56+ ал- 0+ т- 0 от 

КТ-.отложена точка от 11-/0-1/03 г-. 

 

8- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïàçàðäæèê за даване 

на съгласие за9 

, трансформиране на длъжност „административен секретар” в 

длъжност „главен специалист,човешки ресурси” и преназначаване на 

съдебен служител на трансформираната длъжност по чл- 232+ ал- 1 от 

ЗСВ: 

, трансформиране на длъжност „съдебен деловодител” в длъжност 

„съдебен помощник”+ обявяване на конкурс и назначаване на съдебен 

служител на длъжност „съдебен помощник” 

 

0/- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñâèëåíãðàä за 

даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„съдебен деловодител”  по чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ- 

 

00- Писмо от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðàçãðàä във връзка с 

приетия Правилник за администрацията в съдилищата- 

 

01- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Ñîôèÿ-ãðàä 

çà даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„съдебен деловодител”- 

 

02- Разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 

 

 


