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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 7 ÀÏÐÈË  2014 ã. – 13.15 ÷àñà, çàëà .......... 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñìîëÿí за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ- 

 

1- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Äðÿíîâî за даване на 

съгласие за9 

, обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар” и 

, назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”+ 

на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ- 

 

2- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êíåæà за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”+ на 

основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ+ считано от /0-/3-1/03 г- 

 

3- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Ðóñå за даване на 

съгласие  за9 

, трансформиране на свободна щатна бройка „работник поддръжка” 

в щатна бройка „главен специалист,служител по сигурността на 

информацията”: 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност 

„административен секретар” на длъжност „главен специалист,служител 

по сигурността на информацията”+ считано от /0-/3-1/03 г-+ на основание 

чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ- 

.точката е отложена от 13-/2-1/03 г-. 
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4- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Áóðãàñ за даване на 

съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

секретар”+ на основание чл-232+ ал- 1 от ЗСВ: 

, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ 

 

5- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Òîïîëîâãðàä  за  даване 

на съгласие за трансформиране на заета длъжност „административен 

секретар” в длъжност „главен специалист,човешки ресурси и 

административна дейност” и преназначаване на съдебен служител на 

трансформираната длъжност+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ- 

 

6- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ëîâå÷  за 

извършена трансформация на длъжност за съдебен служител 

„административен секретар” в длъжност „главен специалист,човешки 

ресурси”- 

 

7- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðóñå за извършена 

трансформация на една длъжност „призовкар” в една длъжност „чистач”+ 

считано от 15-/2-1/03 г- 

 

8- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðàçãðàä за 

извършена трансформация на длъжност „административен секретар” в  

длъжност „главен специалист”+ считано от /0-/3-1/03 г- 

 

 0/- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Òðÿâíà за 

извършена трансформация на длъжност „административен секретар” в  

длъжност „главен специалист,човешки ресурси и административна 

дейност”+ считано от /0-/3-1/03 г- 

 

00- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Èõòèìàí за 

извършена трансформация на длъжност „административен секретар” в  

длъжност „главен специалист”+ считано от /0-/3-1/03 г- 

 

01- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñàìîêîâ за 

извършена трансформация на длъжност „административен секретар” в  

длъжност „главен специалист,човешки ресурси и административна 

дейност”- 
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02- Предложение от и-ф- председател на Àïåëàòèâåí ñúä ãð. Âàðíà за 

поощряване на съдебен служител- .отложена от 01-/2-1/03 г-. 

 

03- Решение на Комисия „Международна дейност” от 08-/2-1/03 г- 

относно публикувано второ издание на Информационното табло на ЕС в 

областта на правосъдието за 1/03 г-+ което има за цел насърчаване на 

качеството+ независимостта и ефективността на съдебните системи в ЕС- 

 

04- Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


