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за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 18 ôåâðóàðè  2014 ã. – 09.00 ÷àñà, çàëà 312 

 

 

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 назначаване 

на съдебен служител на длъжност „младши експерт,протокол” в отдел 

„Международни връзки и протокол” при Администрацията на главния 

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

 

1- Искане от ãëàâíèÿ ïðîêóðîð за даване на съгласие за назначаване 

на съдебен служител на длъжност „старши специалист,счетоводител”+ на 

основание чл- 000 от КТ в Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Áîòåâãðàä. 

 

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

на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен 

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

конкурс- 

 

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

съгласие за сключване на граждански договор за изпълняване на 

функциите на длъжността „огняр” за периода от 02-/1-1/04 г- до 02-/2-1/04 

г- 

 

4- Становища от съдебните служители от Âîåíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ във 

връзка с решение на КСА по протокол № 1.03-/0-1/04 г-+ т- 4-1- за  

преназначаването им в Районен съд гр- Пловдив и Районен съд гр- 

Асеновград+ в изпълнение на решение на КСА по протокол № 44./2-01-1/03 

г-+ т- 0- 
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5- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Âàðíà за даване на 

съгласие за9 

, преназначаване на съдебен служител от длъжност „младши 

специалист,касиер” при СИС на длъжност „старши специалист,касиер,

домакин” в РС,Варна+ която предстои да бъде освободена: 

, назначаване на съдебен служител на длъжност „младши 

специалист,касиер” при СИС+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ: 

, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност„младши специалист,касиер”, СИС- 

 

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

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

секретар”- 

  

7- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïàçàðäæèê за  

извършена трансформация на 0 .една. щ-бр- за длъжност „съдебен 

администратор” в длъжност ”административен секретар”+ считано от 

/1-/1-1/04 г- 

 

8- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïèðäîï за 

извършена трансформация на 0 .една. щ-бр- за длъжност „съдебен 

секретар” в длъжност „съдебен деловодител”+ считано от /0-/1-1/04 г- 

  

0/- Щатни разписания на Административен съд гр- Сливен и 

Административен съд гр- Ямбол+ в изпълнение на решение на КСА от 

/3-/1-1/04 г-+ т- 4-2- 

 

00- Решение на КПКИТС от /2-/1-1/04 г- относно постъпил сигнал от 

Гражданско сдружение „Ние+ гражданите”-  

 

01- Разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


