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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Искане от ãëàâíèÿ ïðîêóðîð за даване на съгласие за провеждане 

на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност 

„административен секретар” в Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Ïîìîðèå- 

 

1- Искане от и-ф- председател на Îêðúæåí ñúä ãð. Âåëèêî Òúðíîâî за 

даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на свободна 

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

 

2- Искане от председателите на Îêðúæåí ñúä Âàðíà за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „работник поддръжка сгради”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 2 от 

КТ- 

 

3- Становище от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ 

във връзка с решение на КСА по протокол № 1.03-/0-1/04 г- за намаляване 

щатната численост на съда с 1 .две. заети щ- бр- за съдебни служители и 

преназначаването им в Районен съд гр- Пловдив- 

 

4- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âåëèêî Òúðíîâî за 

даване на съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен 

секретар” на длъжност „съдебен деловодител”: 

, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

освободената длъжност „съдебен секретар” 
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5- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïåðíèê за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

свободна длъжност „съдебен секретар”- 

 

6- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïåðíèê за  увеличаване 

щатната численост на съда с 0 .една. щ-бр- за длъжност „старши 

специалист,счетоводител” и даване на съгласие за провеждане на конкурс 

и назначаване на съдебен служител- 

 

7- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êàðëîâî за увеличаване 

щатната численост на съда с 0 .една. щ-бр- за длъжност „домакин”+ който 

да съвместява и длъжността „работник,поддръжка сгради” и даване на 

съгласие за назначаване- 

 

8- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñðåäåö за увеличаване 

щатната численост на съда с 0 .една. щ-бр- за длъжност „системен 

администратор” и даване на съгласие за назначаване на съдебен служител- 

 

0/- Проект на вътрешни правила за назначаване+ атестиране и 

повишаване в ранг на съдебни служители в АВСС+ предоставен от главния 

секретар на ВСС за съгласуване- .отложена точка от /3-/1-1/04 г-. 

 

00- Разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


