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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 Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Ñîôèÿ-ãðàä за 

даване на съгласие за трансформиране на увеличените щатни бройки за 

длъжностите9 „главен специалист,касиер+ той и домакин”+ „служител по 

сигурността на информацията”+ 2 щ-бр- „съдебен секретар” и „съдебен 

деловодител” в 5 .шест. щ-бр- за длъжността „призовкар”- 

 

1- Становище от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Ãàáðîâî във връзка 

с решение на КСА по протокол № 27.2/-/6-1/03 г-+ т- 8 за намаляване 

щатната численост на съда с щатна длъжност „шофьор,домакин”- 

 

2- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âàðíà за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „призовкар” и назначаване на съдебен служител на основание 

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

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”- 

 

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

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”- 

 

5- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Äåâíÿ за даване на 

съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител+ заемащ длъжността „съдебен 

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

длъжност на основание чл- 56+ ал- 0+ т- 0 от КТ: 



 1 

, назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

6- Уведомление от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Òúðãîâèùå за 

трансформация за една длъжност „съдебен секретар” в длъжност 

„секретар,деловодител”- 

 

7- Искане от окръжния прокурор на Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà ãð. 

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

съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”- 

 

8- Уведомление от и-ф- председател на Âîåíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ в 

изпълнение на решение на ВСС по протокол № 26.20-/6-1/03 г-+ доп-т- 14-0- 

 

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

съгласие за трансформиране на свободни щатни бройки и назначаване на 

съдебни служители- 

 

00- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ за 

извършена трансформация на щатни бройки за съдебни служители и 

искане за даване на съгласие назначаване на съдебни служители- 

 

01- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Ïàçàðäæèê за даване 

на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител 

на свободната длъжност „главен счетоводител”+ и назначаване на съдебен 

служител на длъжност „главен счетоводител” по чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ- 

 

02- Писмо от Милена Гунчева – председател на Центъра по спогодби и 

медиация към СРС и СГС с молба за провеждане на втора среща с 

членовете на ВСС за обсъждане приемането на професионалната помощ на 

Виктор Шахтер и на Фондацията за инициативи за устойчиво развитие на 

правосъдието- 

 

03- Молба от Люба Кюлджиева – чистач в АВСС- 

 

04- Разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


