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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане председателя на Àïåëàòèâåí ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí 

ñúä за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„съдебен деловодител”+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ или след 

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

 

1- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ за9 

, увеличаване щатната численост на съда с 2 .три. щ-бр- за длъжност 

„съдебен помощник” и даване на съгласие за провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебни служители: 

, увеличаване щатната численост на съда с 0 .една. щ-бр- за длъжност 

„системен администратор” и 1 .две. щ-бр- за длъжност „чистач” и даване 

на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни 

служители: 

 

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

даване на съгласие за трансформиране на 0 щ-бр- „системен 

администратор,HH,ра степен” в 0 щ-бр- „системен администратор,H,ва 

степен” и преназначаване на съдебен служител- 

 

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

на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни 

служители на длъжности9 „съдебен деловодител” и „съдебен секретар”- 

 

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

съгласие за9 



 1 

, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”: 

, назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”+ 

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

, назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”+ 

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

 

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

съгласие за възлагане на вътрешно заместване на съдебен служител на 

длъжност „административен секретар” и начисляване на допълнително 

трудово възнаграждение за заместване- 

 

6- Решение на Комисия „Професионална квалификация+ 

информационни технологии и статистика” относно искане от председателя 

на Ðàéîíåí ñúä ãð. Öàðåâî за увеличаване щатната численост на съда с 0 

.една. щ-бр- за длъжност „системен администратор”- 

 

7- Благодарствено писмо от адв- Людмила Алексиева – АК,Сливен- 

 

8- Разни 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


