
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ*
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  ВРАЦА

до
АДМИНИСТРАЦИЯТА 
НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ул. „Екзарх Йосиф” №12 
гр. СОФИЯ

Относно: Решение на СК на ВСС, взето по протокол №24/17.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Решение иа Съдийската колегия на ВСС, взето по 
протокол №24, д.т. 36 от 17.07.2018 г. приложено, изпращаме Ви Заповед 
№5-1-38/19.07.2021 г. на Адм. ръководител -  председател на АдмС -  
Враца, за публикуване на интернет страницата Ви, в Регистъра по чл. 329, 
ал.З от ЗСВ.

Приложение: съгласно текста.

АДМ. РЪКОВОДИТ! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на А

. Раденкова

Изготвил:
М. Георгиева 
Човешки ресурси и АД

3000, гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ №16 
тел.: 092 / 620606, факс: 092 / 666020, E-mail: asvr@abv.bg
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  ВРАЦА

ЗАПОВЕД
№5-1-39

гр. Враца, 19.07.2021 г.

На основание чл.93, ал.1, т.7 от Закона за съдебната власт, чл.15, ал.1 
от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и във вр. с т.2 от 
писмо с per. №1133/27.04.2016 г. на 0 3  „Охрана“ Врана

Н А Р Е Ж Д А М :

ОПРЕДЕЛЯМ  следните съдебни служители, които да бъдат на 
разположение и при повикване от служител от 03  „Охрана" Враца да се явяват в 
сградата на АдмС -  Враца, на ул. „Иванка Ботева“ №16, извън работното време, 
в почивни и празнични дни през месец АВГУСТ 2021 г„ както следва:

~  на 01.08.2021 г. -  Петя Петкова Иванова;
-  през периода 02.08 -  08.08.2021 г. -  Митко Марков Иванов;
-  през периода 09.08 —  15.08.2021 г. — Милена Василева Евстатиева;
-  през периода 16.08 — 22.08.2021 г. -  Петя Петкова Иванова;
-  през периода 23.08 ~ 31.07.2021 г. -  Илиян Георгиев Бонев.

В дните на разположение съдебният служител отговаря на тел. 
0879887311.

При явяване на съдебния служител в сградата на съда, същият:
- да вписва в Книгата за влезли и излезли извън работното време лица 

часа на влизане и излизане от сградата и основанието за това:
- в първия работен ден след това, да изготвя Доклад до съдебния 

администратор -- Приложение №2. утвърден със Заповед №5-1-106/23.12.2016 г.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата, съдебният администратор, 
главния счетоводител, за сведение и изпълнение и да се изпрати на Началника 
на 03  „Охрана“ Враца.

АД!Ч. РЪКОВОДИТЕЛ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛ на АдмС -  Враца:

Миглена Раденкова

Изготвил:
М. Георгиева
Човешки ресурси и АД 'Syhbfc


