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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Съобщение от Соня Найденова – представляващ ВСС относно 

разглеждане на доклада на ЕК и оформяне на предложения за мерки по 

препоръките+ в срок до /3-/1-1/04 г- 

 

1- Искане от и-ф- председател на Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä за даване 

на съгласие за назначаване на съдебен служител на свободна длъжност 

„главен експерт,софтуерна поддръжка” в отде  „ИСКСС”- 

 

2- Искане от председателите на Îêðúæåí ñúä è Ðàéîíåí ñúä ãð. 

Áóðãàñ за увеличаване щатната численост на съдилищата с по 0 .една. щ- 

бр- за длъжност „призовкар” и даване на съгласие за назначаване- 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

 

4- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Âåëèêî 

Òúðíîâî за увеличаване щатната численост а съда с 1 .две. щ-бр- за 

длъжност „съдебен помощник”- .отложена точка от 17-/0-1/04 г-. 

, Справка за броя на съдебните помощници в съдилищата- 

 

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

съгласие за сключване на граждански договор за изпълняване функциите 

на длъжността „системен администратор”- 
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6- Уведомление от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. Õàðìàíëè за 

преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен секретар” на 

длъжност „съдебен деловодител,СИС” и даване на съгласие за провеждане 

на конкурс на освободената длъжност „съдебен секретар”- 

, искане за увеличаване щатната численост на съда с 1 .две. щ-бр- за 

длъжностите „съдебен деловодител” и „съдебен секретар”- 

 

7- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êþñòåíäèë за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител”+ считано от 05-/1-1/04 г- 

 

8- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âåëèêè Ïðåñëàâ за 

даване на съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „старши 

специалист,счетоводител+ той и касиер” на длъжност „главен 

счетоводител”+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ+ считано от /8-/1-1/04 г-: 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен 

секретар” на длъжност „старши специалист,счетоводител+ той и касиер”+ 

на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ+ считано от /8-/1-1/04 г- 

  

0/- Решение на Комисия „Професионална квалификация+ 

информационни технологии и статистика” от 16-/0-1/04 г- относно искане 

от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ãúëúáîâî за увеличаване щатната 

численост на съда с 0 .една. щ-бр- за длъжност „системен администратор”+ 

който да обслужва и Районна прокуратура гр- Гълъбово- 

 

00- Информация от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Ñîôèÿ-

ãðàä в изпълнение на решение на КСА по протокол № 3.17-/0-1/04 г-+ т- 05- 

 

01- Справка за броя на съдебните служители+ за които е относимо 

решението  на ВСС  по  протокол  № 26.20-/6-1/04 г-+  доп- т- 18+  изготвена 

в  изпълнение  на  решение  на  КСА  по  протокол  № 45  от  /7-01-1/03 г-+  

т- 4-.отложена точка от 17-/0-1/04 г-. 

 

02- Разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


