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за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 15 îêòîìâðè  2014 ã. – 09.00 ÷àñà, çàëà 312 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Среща с Главния секретар на ВСС и директора на дирекция 

„Дисциплинарна дейност”+ в изпълнение на решение на КСА по протокол 

№ 35./7-0/-1/03 г- 

 

1- Искане от Главния секретар на ВСС във връзка с доклад на 

директора на дирекция „Международна дейност” за необходимост от 

провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител- 

 

2- Доклад от Красимира Василева – н,к отдел „ЮОДКВСС” относно 

напредък по изпълнение на Годишния план за дейностите на Комисия 

„Съдебна администрация” през 1/03 г- .отложена точка от /7-0/-1/03 г- 

за запознаване. 

 

3- Решение на Комисия „Публична комуникация” от /6-0/-1/03 г- 

относно преглед на текущото изпълнение на Годишната програма на КПК 

за 1/03 г- и на Плана за действие за изпълнение на комуникационната 

политика на ВСС 1/03,1/07 г- 

 

4- Решение на Комисия по правни въпроси от 18-/8-1/03 г- относно 

писмо от председателя на Апелативен съд гр- Пловдив за изчисляване на 

допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит на съдебни служители+ назначени преди решението на 

ВСС по протокол № 26.20-/6-1/03 г-+ доп- т- 18- 

 

5- Решение на Комисия „Бюджет и финанси” от /7-0/-1/03 г- относно 

жалба от Анелия Цекова Димитрова – съдия в Районен съд гр- Монтана- 
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6- Решение на Комисията по предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС от 18-/8-1/03 г- относно 

предложение от Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси за разработване и подписване на споразумение за 

взаимодействие между двете комисии- 

 

7- Решение на Комисия „Международна дейност” от /0-0/-1/03 г- 

относно проект на национална позиция във връзка с междинния преглед на 

Стратегия „Европа 1/1/” и Приложение 0 от НПР+ за запознаване+ 

коментари и становища- 

 

8- Искане от Ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íà ÐÁ за даване на съгласие за 

провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност 

„прокурорски помощник” в Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà ãð. Áóðãàñ- 

 

0/- Искане от Ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íà ÐÁ за даване на съгласие за 

провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители в Ðàéîííà 

ïðîêóðàòóðà ãð. Áóðãàñ- 

 

00- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Âàðíà за 

даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 

служител на длъжност „съдебен помощник”- 

 

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

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

 

02- Решение на Комисия по предложенията и атестирането от 

12-/8-1/03 г- с препоръка за оптимизиране на щатната численост на 

съдебната администрация на Ðàéîíåí ñúä ãð. Òîïîëîâãðàä- .отложена 

точка от /7-0/-1/03 г-.- 

 

03- Разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


