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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 9 ÀÏÐÈË  2014 ã. – 09.00 ÷àñà, çàëà 312 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане от председателя на Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä за 

даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„съдебен секретар”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 и чл- 6/ от КТ+ считано 

от 04-/3-1/03 г- 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител”- 

 

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

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – 

0 длъжност „съдебен секретар” и 0 длъжност „съдебен деловодител”+ на 

основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ- 

 

3- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñâèùîâ за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „административен секретар”- 

 

4- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. ×åðâåí áðÿã  за  даване 

на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител 

на длъжност „административен секретар”- 

 

5- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Ãàáðîâî за даване на 

съгласие за9 

, трансформиране на длъжност „съдебен администратор” в длъжност 

„главен специалист,служител по сигурността на информацията+ той и ЧР” 
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и преназначаване на служител заемащ длъжността „административен 

секретар” на трансформираната длъжност+ на основание чл- 232+ ал- 1 от 

ЗСВ+ считано от /0-/3-1/03 г-: 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен 

администратор” на длъжност „административен секретар”+ на основание 

чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ+ считано от /0-/3-1/03 г-: 

• .точката е отложена от 15-/2-1/03 г-. 

 

6- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Êúðäæàëè  за 

îòìÿíà на решение на ВСС по протокол № 20.14-/6-1/02 г-+ т- 3-2-0-+ с което 

е увеличена щатната численост на съда с /+4 щ-бр- за длъжността 

„системен администратор”+ считано от /0-/3-1/03 г- 

 

7- Становище от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. ßìáîë във връзка с 

решение на КСА за намаляване щатната численост на съда с една свободна 

длъжност „съдебен секретар” и искане за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на тази длъжност- 

 

 8- Становище от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. ßìáîë относно 

извършване на корекции в ПАС+ включително ПЗР+ касаещи изискванията 

за заемане на длъжности за съдебни служители- 

 

0/- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Âðàöà за даване на 

съгласие за преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен 

деловодител,регистратура” на длъжност „старши специалист,архивар” и 

преназначаване на съдебен служител от длъжност „старши специалист,

архивар” на длъжност „съдебен деловодител,регистратура”+ на основание 

чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ и чл- 56+ ал- 0+ т- 0 от КТ- 

  

 00- Информация от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Àéòîñ за 

съдебния служител+ изпълняващ длъжността „административен секретар”- 

 

01- Информация от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êîñòèíáðîä за 

съдебния служител+ изпълняващ длъжността „административен секретар”- 

 

02- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñëèâíèöà във 

връзка с изпълнение на § 3 от ПАС- 
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03- Жалба от Даниела Маринова Илиева от гр- Червен бряг във 

връзка с обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„административен секретар”- 

 

04- Решение на ВСС по протокол № 03.16-/2-1/03 г- относно 

извършения одит на изпълнението „Институционално изграждане и 

ефективност на инспекционната функция на ИВСС”+ за изразяване на 

становище в двуседмичен срок- .отложена точка от /1-/3-1/03 г-. 

 

05- Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


