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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 свободна 

длъжност „съдебен деловодител,компютърна обработка на данни” + при 

условията на чл-57+ ал-0+ т-3 от КТ+  считано от /0-/8-1/03 г- 

1- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Áëàãîåâãðàä за даване 

на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

2- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Âåëèêî Òúðíîâî за 

даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на свободна 

длъжност „чистач”- 

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

съгласие за провеждане конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар” . към настоящия момент  заета на основание 

чл-57+ ал-0+ т-3 от КТ. и на съдебен служител на длъжност „системен 

администратор” .заета на основание чл-57+ ал-0+ т-2 от КТ.- 

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

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

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

5- Извлечение от протокол № 4/./4-/7-1/03 г- от заседанието на 

Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет+ 

относно сключване на граждански договор с OQ – специалист във връзка с 

процедурата за провеждане на избор на административен ръководител, 

председател на Върховен касационен съд- 

6- Писмо+  изпратено по  електронната поща от Център на НПО в гр- 

Разград до Гражданския съвет  към Висшия съдебен съвет- 

7- Извлечение от протокол № 3.17-/6-1/03 г- от заседанието та 

Групата на председателите на постоянните комисиии на ВСС+ относно 
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обсъждане на Проект на Програма за предстоящата експертна мисия на 

Европейската комисия в периода /7,01-/8-1/03 г- 

 

 

 8- Разни 
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