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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 21 þëè  2014 ã. – 14.00 ÷àñà, çàëà ........ 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

0- Предложение от Ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íà ÐÁ за преминаване на 

обособена част от Администрацията на Главния прокурор към Софийска 

градска прокуратура- 

 

1- Предложение от председателя на Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä за 

даване на съгласие за трансформиране на длъжности и преназначаване на 

съдебни служители- 

 

2- Становище на дирекция „Финанси и бюджет” във връзка с 

искането на председателя на Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на свободна длъжност 

„старши експерт,юрисконсулт” в отдел „Правен”. 

 

3- Искане от директора на Íàöèîíàëåí èíñòèòóò íà ïðàâîñúäèåòî за 

даване на съгласие трансформиране на длъжности за съдебни служители- 

 

4- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Ñîôèÿ-ãðàä за 

даване на съгласие за трансформиране на 1 щ-бр- „съдебен секретар” и 0 

щ-бр- „съдебен помощник” и увеличаване щатната численост с 1 щ-бр- 

„съдебен помощник” и становище на дирекция „Финанси и бюджет”- 

.отложена точка  от /8-/6-1/03 г-. 

 

5- Искане от председателя на Àïåëàòèâåí ñúä ãð. Âåëèêî Òúðíîâî за 

даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„съдебен помощник”+ на основание чл- 232 и чл- 134 от ЗСВ  и становище 

на дирекция „Финанси и бюджет”- .отложена точка от 14-/5-1/03 г-.- 
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6- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Ãàáðîâî за даване на 

съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „шофьор,

домакин” на длъжност „главен специалист,стопанисване на съдебното 

имущество”+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ и чл- 022+ ал- 1 от ПАС: 

, трансформиране на освободената длъжност „шофьор,домакин” в 

длъжност „съдебен помощник” и назначаване на съдебен служител+ след 

провеждане на конкурс+ на основание чл- 232+ ал- 0 от ЗСВ и чл- 0220 ал- 0 

от ПАС- 

 

7- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êàðíîáàò за даване на 

съгласие за преназначаване на съдебен служител+ заемащ длъжността 

„съдебен секретар” на свободна длъжност „съдебен деловодител”+ на 

основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен 

счетоводител”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ или по чл- 57+ ал- 0+ т- 3 

от КТ- 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител,Регистратура”+ от датата на освобождаване на длъжността+ и 

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

назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „съдебен 

деловодител”- 

 

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

съгласие за трансформиране на една длъжност „съдебен деловодител” в 

длъжност „младши специалист,счетоводител” и назначаване на съдебен 

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

 

01- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

администратор”- 

 

02- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âåëèêî Òúðíîâî за 

даване на съгласие за трансформиране на свободна длъжност „архивар” в 

длъжност „съдебен секретар”+ провеждане на конкурс и назначаване на 

съдебен служител на длъжността „съдебен секретар”- 
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03- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Îðÿõîâî за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

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

.отложена точка от заседание на ВСС,/2-/6-1/03 г-. 

 

04- Становище от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Áåðêîâèöà във 

връзка с решение на КСА по протокол № 21.07-/5-1/03 г- за намаляване 

щатната численост на съда с освободената длъжност „съдебен секретар”- 

 

05- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïúðâîìàé за 

изпълнение на решение на ВСС по протокол № 20.14-/6-1/02 г-+ т- 3-1-6 

относно намаляване щатната численост на съда с една заета длъжност 

„съдебен секретар”- 

 

06- Уведомление от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Õàñêîâî за 

трансформиране на длъжност „шофьор” в длъжност „шофьор+ той и 

куриер”- 

 

07- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êíåæà относно 

решение на КСА по протокол № 23./1-/6-1/03 г-+ т- 05+ във връзка с 

преписки № 83,//,214.0/-/3-1/03 г- и № /3-//-/66./8-/3-1/03 г- по 

образувани жалби на Ирена Венциславова Луканова и Васил Миланов 

Антонов- 

 

08- Поименно щатно разписание на Ðàéîíåí ñúä è Ðàéîííà 

ïðîêóðàòóðà ãð. Äóëîâî- 

 

1/- 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- 

.отложена точка от /8-/6-1/03 г-. 

 

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

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

Ñëèâåí. .отложена точка от /8-/6-1/03 г-. 

 

11- 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 
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от одобрения план за действие+ приет с решение на ВСС по протокол № 

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

/8-/6-1/03 г-. 

 

12- Писмо от председателя на Комисия „Публична комуникация” за 

предоставяне на информация за предприетите през първото шестмесечие 

на 1/03 г- мерки за изпълнение на дейности 0-3- и 0-,5- от Плана за 

действие на Комуникационната политика- 

 

13- Молба от съдебни служители от отдел „Техническо звено”+ 

дирекция „Организационно,административна дейност” в АВСС- 

 

14- Предложение от Даниела Петровска – директор на дирекция 

„Организационно,административна” за даване на съгласие за назначаване 

на съдебни служители по провеждане на конкурс и за назначаване по чл- 

232+ ал- 1от ЗСВ- 

 

15- Доклад от Саша Харитонова – и-д- главен секретар на ВСС 

относно даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на 

длъжност „стенограф” в сектор „Стенографи”+ при условията на чл- 232+ 

ал- 1 от ЗСВ- 

 

16- Доклад от Саша Харитонова – и-д- главен секретар на ВСС 

относно даване на съгласие за повишаване в длъжност на съдебни 

служители от АВСС- 

 

17- Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 

 


