
ÄÎ 

×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÊÎÌÈÑÈß 

“ÑÚÄÅÁÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß” ÍÀ ÂÑÑ 

 

 

Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

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

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

0- Доклад от Саша Харитонова – и-д- главен секретар за даване на 

съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности9 „началник 

отдел „Информационно обслужване на ВСС” и „началник отдел 

„Информационно обслужване на ОСВ” в дирекция „Информационни 

технологии и съдебна статистика” в АВСС+ при условията на чл- 232+ ал- 1 

от ЗСВ- 

 

1- Искане от председателя на Ñîôèéñêè àïåëàòèâåí ñúä за даване на 

съгласие за9 

, увеличаване на щатната численост на съда с 0 щ-бр- за длъжност 

„съдебен деловодител”+ провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 

служител на длъжност „съдебен деловодител”+ и даване на съгласие за 

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

, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

свободна длъжност „съдебен секретар” и даване на съгласие за 

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

 

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

съгласие за преназначаване на съдебен служител+ заемащ длъжността 

„главен счетоводител” в РС,Елхово на свободната длъжност „съдебен 

деловодител” в РС,Бургас+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ- 

 

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

съгласие за провеждане на конкурс назначаване на съдебни служители+ на 

основание чл- 232+ ал- 0 от ЗСВ+ както следва9 

, една длъжност „съдебен секретар” на основание чл- 56+ ал- 0+ т- 0 от 

КТ+ която до провеждането на конкурса да бъде заета на основание чл- 57+ 

ал-0+ т- 3 от КТ: 
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, две длъжности „съдебен секретар” на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от 

КТ+ която до провеждането на конкурса да бъде заета на основание чл- 57+ 

ал-0+ т- 3 от КТ: 

 

4- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðóñå за даване на 

съгласие за9 

, назначаване на съдебен служител на свободна длъжност „съдебен 

секретар”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ и провеждане на конкурс: 

, 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. Äóïíèöà за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

свободна длъжност „съдебен деловодител”- 

 

6- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïðîâàäèÿ за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

7- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ãîöå Äåë÷åâ за даване 

на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ- 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на свободна длъжност 

„чистач”- 

 

0/- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Áåëîãðàä÷èê за 

преназначаване на съдебен служител на длъжност „административен 

секретар”+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ+ считано от /0-/6-1/03 г- 

 

00- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Åëèí Ïåëèí за 

трансформиране на длъжност „главен специалист,човешки ресурси и 

административна дейност” в длъжност „административен секретар” и 

преназначаване на съдебен служител- 

 

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

трансформиране на длъжност „главен специалист” в длъжност 

„административен секретар”+ считано от /0-/6-1/03 г- 
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02- Становище от председателя на Ñîôèéñêè âîåíåí ñúä във връзка с 

решение на КСА по протокол № 21.07-/5-1/03 г-+ т- 00-1 за намаляване 

щатната численост на съда с 3 .четири. свободни щ- бр- за съдебни 

служители- 

 

03- Искане от председателя на Âîåíåí ñúä ãð. Ñëèâåí за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на  

длъжност „съдебен секретар”- 

 

04- Поименни щатни разпитания на Âîåííî-àïåëàòèâåí ñúä ãð. 

Ñîôèÿ, Âîåíåí ñúä ãð. Ñîôèÿ, Âîåíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ, Âîåíåí ñúä ãð. 

Ñëèâåí. 

 

05- Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен 

одит” във ВСС относно проследяване изпълнението+ съгласно решение на 

ВСС по протокол № 11.18-/4-1/03 г-+ т- 5/+ на препоръките по т- 1+ т- 2 и т- 5 

от одобрения план за действие+ приет с решение на ВСС по протокол № 

0/./5-/2-1/03 г- на Ñîôèéñêè îêðúæåí ñúä- 

 

06- Решение на Комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” по протокол № 16.2/-/5-1/03 г- относно становище на 

председателя на РС,Кнежа и молба на Ирена Луканова+ във връзка с 

преписка № 83,//,214.0/-/3-1/03 г- 

 

07- Писмо от председателя на Àïåëàòèâåí ñúä ãð. Âàðíà за становище 

по поставени въпроси+ касаещи натовареността на съда+ в изпълнение на 

решение на ВСС по протокол № 11.18-/4-1/03 г- + т-71- 

 

08- Решение на Комисия „Публична комуникация” от 13-/5-1/03 г- 

относно информация за публикации в медиите+ свързани с дейността на 

ВСС за периода 06-/5-,13-/5-1/03 г- 

 

1/- Разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 

 


