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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 íà ÐÁúëãàðèÿ за увеличаване щатната 

численост на Прокуратурата на Рбългария с 31 .четиридесет и две. щ- бр- 

за съдебни служители за почивна база „Св- Св- Константин и Елена” в гр- 

Варна и утвърждаване на структура+ съгласно Приложение № 0- 

 

1- Уведомление от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Âàðíà за 

извършена трансформация на длъжност за съдебен служител- 

 

2- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ïëîâäèâ за даване на 

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „призовкар”- 

  

3- Искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñòàðà Çàãîðà за даване 

на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”+ 

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

  

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

съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

длъжност „призовкар” - 

 

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

съгласие за трансформиране на една длъжност „чистач” в една длъжност 

„съдебен секретар”+ провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 

служител на трансформираната длъжност- 
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6- Предложение от главния секретар на ВСС за даване на съгласие 

за преназначаване на Николина Георгиева Георгиева от длъжност „главен 

експерт,юрисконсулт” в отдел „Атестиране и кариерно развитие на 

съдии”+ дирекция „Атестиране на магистрати” на длъжност „главен 

експерт,юрисконсулт” в отдел „Нормативна дейност и процесуално 

представителство”+ дирекция „Правна” в АВСС+ на основание чл- 232+ ал- 1 

от ЗСВ- 

 

7- Заповед на главния секретар на ВСС за поощряване на Цветанка 

Христова Василева – съдебен служител в АВСС+ за сведение- 

 

8- Решение на ВСС по протокол № 5/.00-01-1/03 г- относно проект на 

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

резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в 

Îêðúæåí ñúä ãð. Äîáðè÷. 

 

0/- Решение на ВСС по протокол № 5/.00-01-1/03 г- относно проект на 

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

резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в 

Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä ãð. Êúðäæàëè. 

 

00- Разни 
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