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Ä Í Å Â Å Í    Ð Å Ä 

за заседанието на комисия “Съдебна администрация”+ 

íà 9 äåêåìâðè  2015 ã. – 09.00 ÷àñà, çàëà 312 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

Предлагам заседанието на Комисията да протече при следния 

дневен ред9 

 

0- Обобщена информация по писмо № 80,//,/76.15-00-1/04 г- 

относно броя на работещите пенсионери в органите на съдебната власт- 

,  Информация относно съдилищата- 

,  Информация относно Ïðîêóðàòóðàòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ- 

 

1- Преразглеждане на решения на Комисия „Съдебна 

администрация” по протокол № 30 от /6-0/-1/04 г- за увеличаване 

щатната численост със съдебни служители в органите на съдебната 

власт- 

 

2- Искане от председателя на Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä за даване 

на съгласие за сключване на граждански договор+ с който да се възложи 

извършване на външна услуга на физическо лице – управление на МПС+ 

собственост на ВКС за обслужване на почивна база в Паничеще+ гр- 

Сапарева баня- 

 

3- Уведомление от председателя на Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä за 

прекратяване на трудовото правоотношение със съдебен служител на 

длъжност „куриер”- 

 

4- Уведомление от председателя на Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí 

ñúä за назначаване на съдебен служител на длъжност „шофьор”+ на 

основание чл- 57+ ал- 0+ т-2 във вр- чл- 6/+ ал- 0 и ал- 1 от Кодекса на 

труда- 
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5- Въпрос от Мария Кадийска+ журналист във в- „Монитор”- 

 

6- Уведомление от Ïðîêóðàòóðàòà íà ÐÁ относно освободените 

щатни бройки за периода 05-0/-1/04 г- – 20-0/-1/04 г- 

 

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

назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”+ на 

основание чл- 56+ ал- 0+ т-0 от Кодекса на труда- 

 

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

назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител”+ 

на основание чл- 57+ ал- 0+ т-2 от Кодекса на труда- 

 

0/- Допълнително становище от председателя на Âîåíåí ñúä ãð. 

Ñëèâåí относно решение на Комисия „Съдебна администрация” по 

протокол № 32.10-0/-1/04 г- 

 

00- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Ãîðíà 

Îðÿõîâèöà за прекратяване на трудови правоотношения със съдебни 

служители- 

 

01- Решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 

42./1-0/-1/04 г- във връзка с искане от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. 

Ïëîâäèâ относно размера на основното месечно трудово 

възнаграждение на съдебен служител назначен на длъжност „главен 

експерт по сигурността на информацията”- 

 

02- Уведомление от председателя на Ñïåöèàëèçèðàíèÿ íàêàçàòåëåí 

ñúä за назначаване на съдебен служител на длъжност „работник 

поддръжка сгради”- 

 

03- Писмо от районния прокурор на Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. 

Íåñåáúð относно промяна в длъжностната характеристика на съдебен 

служител на длъжност „системен администратор” в Районен съд гр- 

Несебър- 

 

04- Уведомление от председателя на Ðàéîíåí ñúä ãð. Áóðãàñ за 

прекратяване на трудови правоотношения със съдебни служители+ 
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назначаване на двама съдебни служители и предстоящо обявяване на 

конкурс за заемане на свободни длъжности- 

 

05- Искане от председателя на Îêðúæåí ñúä ãð. Äîáðè÷ за даване 

на съгласие за сключване на граждански договор с външен изпълнител 

за изпълнение функциите на длъжността „чистач”- 

 

06- Решение на Комисия „Публична комуникация” по пр- № 

3/.06-00-1/04 г-+ т- 4 относно информация за регистрираните посещения 

в раздел „Пресцентър” на интернет страницата на ВСС за месец 

октомври 1/04- 

 

07- Решение на Комисия „Публична комуникация” по пр- № 

3/.06-00-1/04 г-+ т- 3 относно информация за активността във формата 

за контакт с ВСС за месец октомври 1/04 г- 

 

08- Решение на Комисия „Публична комуникация” по пр- № 

30.13-00-1/04 г-+ т- 0 относно доклад във връзка с взети решения от КПК 

за съдържанието на Седмичния бюлетин на ВСС+ реда за предоставяне 

на информация от постоянните комисии на ВСС за темите от дейността 

им+ нуждаещи се от своевременно медийно отразяване- 

 

1/- Разни- 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

„СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”9   .П . 

 

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 


