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за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния дневен 

ред9 

 

0- Обобщена информация от Елеонора Савова – н,к отдел „СК” 

относно необходимостта от съдебни служители на длъжност „експерт 

.специалист.,счетоводител” във връзка с регистрацията по ЗДДС в 

районните съдилища в областните центрове+ в изпълнение на решение на 

КСА по протокол № 33.13-/8-1/03 г- 

 

1- Разглеждане на щатната численост на Ñîôèéñêè îêðúæåí ñúä+ в 

изпълнение на решение на КСА по протокол № 4/./4-00-1/03 г- 

 

2- Разглеждане на щатната численост на съдилищата от Ïëîâäèâñêè 

ñúäåáåí ðàéîí. 

 

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

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен 

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

  

4- Искане от председателя на Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Áëàãîåâãðàä 

за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност 

„чистач”- 

 

5- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðóñå за  назначаване на 

съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”+ на основание чл- 

232+ ал- 1 от КТ- 
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6- Искане от председателя на Âîåíåí ñúä ãð. Ñëèâåí за даване на 

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

 

 

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

трансформиране на една длъжност „съдебен деловодител” в една 

длъжност”съдебен секретар”- 

 

8- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Õàñêîâî за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

свободната длъжност „съдебен администратор”- 

 

0/- Искане от и-ф- председател на Ðàéîíåí ñúä ãð. ßìáîë за даване на 

съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „шофьор,

домакин”+ считано от /0-01-1/03 г- 

 

00- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Êíåæà за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”+ на основание чл- 57+ ал- 0+ т- 3 от КТ- 

 

01- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðàçëîã за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „съдебен секретар”- 

 

02- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðàçëîã относно 

изпълнение на решение на ВСС по протокол № 31./0-0/-1/03 г-  

 

03- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ðàçëîã относно 

назначаване на съдебни служители-  

 

04- Писмо от Министерство на правосъдието относно проект на 

Актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система .отложена точка от 01-00-1/03 г- за предложения и 

становища.- 

 

05- Проект на Единна методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните+ окръжните+ 

административните+ военните+ апелативните и специализираните 

съдилища+ изпратена с решение на КПУКИВИВСС от /2-00-1/03 г- за 

становища- 
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06- Решение на ВСС по протокол № 4/./5-00-1/03 г- относно проект 

на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за 

резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в 

Районен съд гр- Кърджали+ за сведение- 

 

07- Искане от ãëàâíèÿ ñåêðåòàð íà ÂÑÑ за даване на съгласие за 

преназначаване на съдебен служител от длъжност „младши специалист,

компютърен оператор” в отдел „Подготовка и изпълнение на решенията 

на ВСС”+ дирекция „Организационно,административна дейност” на 

длъжност „сътрудник на комисия” в отдел „Дисциплинарни дела на ВСС”+ 

дирекция „Дисциплинарна дейност”+ на основание чл- 232+ ал- 1 от ЗСВ- 

 

08- Писмо от ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íà ÐÁ във връзка с решение на КСА 

по протокол № 4/./4-00-1/03 г-+ т- 02 

 

1/- Разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9 

ДИМИТЪР УЗУНОВ 


