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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане от Главния прокурор на РБ за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”+ на 

основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ в Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Êàðëîâî- 

 

1- Искане от Главния прокурор на РБ за даване на съгласие за 

намаляване щатната численост на Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà ãð. Áëàãîåâãðàä 

с 0 щ-бр- за длъжност „съдебен деловодител”+ увеличаване щатната 

численост на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñàíäàíñêè с 0 щ-бр- за длъжност „съдебен 

деловодител” и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

2- Искане от Главния прокурор на РБ за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен статистик”+ на 

основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от КТ в Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Ñòàðà Çàãîðà- 

 

3- Искане от Главния прокурор на РБ за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на длъжност „касиер”+ на основание чл- 

57+ ал- 0+ т- 2 от КТ в Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà ãð. Áóðãàñ. 

 

4- Искане от зам- районния прокурор на Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. 

Âèäèí за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на 

съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”- 

 

 



 1 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

6- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âðàöà за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”- 

 

7- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ãîðíà Îðÿõîâèöà за 

даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 

служител на длъжност „съдебен деловодител,СИС”- 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

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

сключени допълнителни споразумения със съдебни служители- 

 

00- Уведомление от и-ф- председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Äåâíÿ за 

извършена трансформация за една длъжност „съдебен деловодител” в 

длъжност „секретар,протоколист”- 

 

01- Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 
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ДИМИТЪР УЗУНОВ 


