ПРОТОКОЛ № 15
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 24 април 2017 г.


Днес, 24 април 2017 г., понеделник от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:		ЮЛИАНА КОЛЕВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:	ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:			СВЕТЛА ПЕТКОВА
					МИХАИЛ КОЖАРЕВ 
					КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
					МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА 
					НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 
					КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ 

На заседанието присъстват експертните сътрудници на комисията Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна“, Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“, Мартин Величков – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Зорница Златева - гл. експерт - връзки с обществеността в дирекция „Публична комуникация и протокол“.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

 - Писмо от Министерство на правосъдието с препратена информация за възможност за излъчване на кандидат за участие в курс на тема „Съдебни технологии: от край до край“, който ще се проведе в периода 14-17 юли 2017 г. в Сингапур. 

- Годишни отчети за дейността на всички постоянни комисии на Висшия съдебен съвет. 



Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

I. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:

1. ОТНОСНО: Проучване на Католическия университет в Льовен /Univesitè Catholique de Louvain/ на тема: „Икономическото въздействие на правното развитие: Дела в сферата на договорното право и достъпът до правосъдие“.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


1.1. ОДОБРЯВА предложения от дирекция „Международна дейност“ отговор на въпрос 1.
1.2. Да се уведоми Министерство на правосъдието, че исканата информация в исторически план от 1960 г.  до 1991 г. относно броя на обикновените съдилища от първа инстанция, които се занимават с граждански дела на договорното право  и общият брой на професионалните съдии от всички видове съдилища трябва да се съхранява  в МП и следва да бъде предоставена съобразно искането. 
1.3. Информацията по т. 1.2. в периода след 1991 г. до 2017 г. да бъде предоставена от отдел „СК“, АВСС.
  

2. ОТНОСНО: Писмо от Върховния касационен съд с приложена информация в изпълнение на мерки 20, 21, 22, 41, 42 и 43 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК за 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


2.1.  ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Върховния касационен съд с приложена информация в изпълнение на мерки 20, 21, 22, 41, 42 и 43 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК за 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. 
2.2. ИЗПРАЩА информацията в изпълнение на мерки 22 и 43 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК за 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на отдел „СОАД“ на ВСС. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

9. ОТНОСНО:  Писмо от Министерство на правосъдието с препратена информация за възможност за излъчване на кандидат за участие в курс на тема „Съдебни технологии: от край до край“, който ще се проведе в периода 10-14 юли 2017 г. в Сингапур.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


9.1. ПРЕДЛАГА кандидатурата на Деница Вълкова – председател на Апелативен съд гр. Бургас за участие в курс на тема „Съдебни технологии: от край до край“, който ще се проведе в периода 10-14 юли 2017 г. в Сингапур. 
9.2. Предложението да се внесе за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС на 27.04.2017 г.







II. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ:


3. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Варна относно провеждането на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище в ОС – Варна на 06.04.2017 г.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1.  ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Окръжен съд гр. Варна относно провеждането на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище в ОС – Варна на 06.04.2017 г.
3.2. ИНФОРМЦИЯТА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА в доклада по отчитане на дейностите по Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, приета с решение на ВСС по протокол № 10 от 05.03.2015г., т.3, както и в доклада обобщаващ добрите практики при провеждане на Ден на отворените врати в органите на съдебната власт.








III. ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

4. ОТНОСНО: Одобряване на образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	4.1.  ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да одобри образец за декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор; на кандидатите за директор на Национална следствена служба и на заместник главен прокурор по разследването, както и на кандидатите за административни ръководители на органите на съдебната власт.
	4.2. Предложението да се внесе за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС на 27.04.2017 г.




5. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор с отправено запитване относно зачитането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на съдебните кандидати за юридически стаж.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	5.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ да отговори на отправеното запитване, като се съобрази със съответните разпоредби на Закона за съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет, отразено в протокол №10 от 22.02.2006 г. 




6. ОТНОСНО: Решение на КБФ по Протокол №13 от 22.03.2017 г. във връзка с писмо от председателя на СГС за възстановяване на ½ държавна такса по гр.д. №18597/14 г.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. На основание чл. 78, ал.9 от ГПК и в съответствие с определение на СГС по гр.д.№18597/14 г. да се възстанови на ищеца „МАРМЕГ“ ООД сумата от 116 456.19 лв., представляваща половината от платената от него държавна такса. 
6.2. Изпраща преписката на Комисия „Бюджет и финанси“ за изплащане на сумите.



7. ОТНОСНО: Писмо на Главния секретар на Висшия съдебен съвет относно доклад от Съвета за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми към ВСС от 06.04.2017 г., с приложение Извлечение от протокол №13 от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, проведено на 10.04.2017 г.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


7.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ  писмо на Главния секретар на Висшия съдебен съвет относно доклад от Съвета за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми към ВСС от 06.04.2017 г., с приложение Извлечение от протокол №13 от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, проведено на 10.04.2017 г.



8. ОТНОСНО: Доклад от Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ и Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ относно Разработване на електронен публичен регистър на отводите във връзка с проектното предложение на ИВСС в партньорство с ВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. ПРЕДЛАГА към т. 3 от Регистъра да бъде добавена нова графа: правни основания и фактически обстоятелства за отвода, които следва да бъдат словесно изложени. 
8.2. Решението по т. 8.1. да се изпрати на Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ и Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, за сведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

         10. ОТНОСНО: Годишни отчети за дейността на всички постоянни комисии на Висшия съдебен съвет.


	     
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1. Напомня на всички постоянни комисии на Висшия съдебен съвет, до 10.05.2017 г., да изпратят на „Комисия по правни и институционални въпроси“ годишни отчети за извършената от тях дейност за 2016 г.





                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                    НА КОМИСИЯТА:		     
             ЮЛИАНА КОЛЕВА





