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З А П О В Е Д 

 
№349 

 
гр. Монтана, 12.11.2012 г. 

 
 На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт във връзка 
с решение на Висш съдебен съвет по Протокол №48/08.11.2012г., 
допълнителна точка 1.1 за спиране, считано от датата на вземане на 
решението, обявените със заповеди на административните ръководители 
конкурси за назначаване на съдебни служители във всички органи на 
съдебната власт, до извършване на анализ на щатовете в съдебната 
администрация във всички органи на съдебната власт и оптимизиране на 
адекватното й разпределение и възложеното с цитираното решение 
задължение на административните ръководители да предприемат 
необходимите административни мерки за изпълнение на решението и да 
уведомят за това комисия „Съдебна администрация”, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
                1.СПИРАМ обявения със заповед №339/29.10.2012 г. на 
Административен ръководител на РС Монтана конкурс за заемане на 
длъжността “съдебен деловодител” в наказателно деловодство при 
Наказателно отделение на Районен съд Монтана. 

2.Предвид немалкото средства, изразходени от Районен съд 
Монтана за публикуването на обява в местен ежедневник и за 
провеждането  на конкурса до настоящия момент – пощенски и други 
разходи  в контекста на поредица от решения на ВСС за оптимизиране 
разходите в органите на съдебната власт и тези изразходени от 
кандидатите  - за набавяне на съответните изискуеми  документи от една 
страна и от друга  - острата нужда от по-скорошно назначаване на съдебен 
деловодител в наказателното деловодство при Наказателното отделение на 
съда, предвид ежедневните постъпления и натовареността на служителите 
в наказателното деловодство на РС-Монтана и в цялото отделение/ при 
взети оптимални административни мерки за възлагане на допълнителни 
задължения на присъстващи служители от Служба Архив и Бюро съдимост 
при МРС/, недостатъчността на щата на МРС, с оглед натовареността му, 

 1

mailto:montana_sad@mail.bg
http://www.montana-rs.org/


излагана в годишните доклади за дейността на РС Монтана през три 
поредни години и не на последно място вече извършеното писмено 
уведомяване на 40 бр. кандидати за скорошните дати за провеждане на ІІ – 
ри и ІІІ – ти етап от конкурса – 19.11. и 20.11.2012 г.,  РАЗПОРЕЖДАМ в 
съответствие с  решението от 02.11.2012г. на комисията за провеждане на 
конкурса, назначена със заповед №339/29.10.2012г. на Административния 
ръководител,  да бъдат проведени обявените етап ІІ-ри – практическа 
задача и етап ІІІ-ти – събеседване, съответно на датите - 19.11.2012г. и 
20.11.2012г., за което са уведомени писмено всички допуснати четиридесет 
кандидати, до извършване на класиране от комисията съгласно чл.159 от 
ПАРОАВАС. 

3. Едва при следващо Решение от страна на Висш съдебен съвет 
след извършване на вече разпоредения анализ на щатовете на органите на 
съдебната власт, в т.ч. и на този на РС Монтана, в зависимост от 
Решението на ВСС относно РС Монтана, да бъдат предприети мерки от 
комисията по смисъла на чл.160, ал.1 от ПАРОАВАС. 

4. Препис от заповедта да се сведе до знанието на комисията за 
сведение и изпълнение и да бъде публикувана на Интернет-страницата на 
РС-Монтана, както и на вътрешната страница на съда, ведно с решението 
на Висш съдебен съвет по Протокол №48/08.11.2012г. – отговорят 
административният  секретар и системният администратор. 

5. За предприетите мерки да бъде уведомена Комисия “Съдебна 
администрация” при Висш съдебен съвет – отговаря административният 
секретар. 
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