ПРОТОКОЛ № 32
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 25 септември 2017 г.

Днес, 25 септември 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 - отсъства
					НЕЗАБРАВКА СТОЕВА - отсъства
					КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ 

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

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
- Писмо от Лозан Панов;
- Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Годишен мониторингов доклад с оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г.;
- Проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели;
- Номинация на Висшия съдебен съвет за наградата „Кристални везни на правосъдието
- Организиране и провеждане на церемония по встъпване в длъжност на членове на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет, на 3 октомври 2017 г.
	
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

I. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:

           1. ОТНОСНО: Попълнени въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа /CEPEJ/ по темите от компетентност на Висшия съдебен съвет

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. ОДОРЯВА попълнените въпросници „Схема за оценяване на съдебните системи – цикъл 2016-2018 г.“ , и „Въпросник за информационните технологии“ на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ).
1.2. ИЗПРАЩА одобрените въпросници на Министерство на правосъдието със забележката, че въпроси – 15.2, 15.3, 69, 99, 99.1, 100, от 107 до 109, 164, 167 и поле за коментар G.1.  не са от компетентността на Висшия съдебен съвет.


2. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието във връзка с посещение на група магистрати по Обменна програма 2017 на Европейската мрежа за съдебно обучение

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Съобщение за срещата с група магистрати по Обменна програма 2017 на Европейската мрежа за съдебно обучение на 29 септември 2017 г., от 10.00 до 12.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет да се сведе до знанието на всички членове на Висшия съдебен съвет.
2.2. Обявление за срещата с група магистрати по Обменна програма 2017 на Европейската мрежа за съдебно обучение на 29 септември 2017 г., от 10.00 до 12.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет да бъде поставено на информационното табло. 


3. ОТНОСНО: Обобщена информация по изпълнение на мерките от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

         3.1. ОДОБРЯВА обобщената информация за изпълнението на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017 г.
        3.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да одобри обобщената информация за изпълнението на мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към 25.09.2017 г.
       3.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС да изпрати обобщената информация на Министерството на правосъдието. 
      3.4. ВНАСЯ предложението за разглеждане в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 28.09.2017 г. 


директор на д-я „Международна дейност“:
							Хр. Тодорова

II. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ:

4. ОТНОСНО: Унифициран план за кризисен пиар на органите на съдебната власт

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1.	Приема проекта на Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт.
4.2.	Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да утвърди проекта на Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт.
4.3.	Изказва благодарност на участниците в Работната група ангажирана с изготвянето на проекта на Унифициран кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото“

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото за Национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото“


6. ОТНОСНО: Поръчка и изработка на плакет във връзка с протоколната дейност на ВСС

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. ОДОБРЯВА предложената оферта от „Арт- Ванди 7“ ЕООД – София – с приложен проект № 1.
6.2. ВЪЗЛАГА изработването на 50 броя плакети за протоколна дейност на ВСС с единична цена 72.00 лв. – обща стойност – 3 600 лв. 
6.3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“ за съгласие да бъде извършен разход. 

	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

11. ОТНОСНО: Годишен мониторингов доклад с оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11.1 Приема Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.
11.2. Внася Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението
на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г. в следващото заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 28.09.2017 г.
11.3. Предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
									ПРОЕКТ!

	1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 през 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.
2. Годишният мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. през 2016 г. да се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „За нас“, подраздел „Доклади, декларации, анализи“.


	13. ОТНОСНО: 	Номинация на Висшия съдебен съвет за наградата „Кристални везни на правосъдието

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	 13.1. Съобщението за номиниране да се внесе за сведение на Пленума на ВСС. 
 13.2. Решението за избор на представители да се внесе в дневния ред на заседанието на следващия състав на ВСС.


	14. ОТНОСНО: 	Организиране и провеждане на церемония по встъпване в длъжност на членове на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет, на 3 октомври 2017 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	 14.1. ОДОБРЯВА програмата за официалното встъпване в длъжност на 8-ми състав на Висшия съдебен съвет в зала „Тържествена“ на Съдебната палата, София, със следното изменение:
- Встъпилите в длъжност членове на Висшия съдебен съвет няма да държат приветствено слово.
14.2. ОДОБРЯВА списъка на поканените на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания състав на Висшия съдебен съвет- зала „Тържествена“ на Съдебната палата, София – 03.10.2017 г., със следното изменение:
- От състава на Комисията по правни въпроси към Народното събрание да бъдат поканени председателят и заместник председателите.
14.3. ИЗПРАЩА на представляващия Висшия съдебен съвет  утвърдените Програма, Списък на поканените официални лица и план-сметка за провеждане на церемония по встъпване в длъжност на членовете на новоизбрания 8-ми състав на ВСС с предложение за участие, съгласно Програмата.
14.4. ИЗПРАЩА утвърдените Програма, Списък на поканените официални лица и план-сметка за провеждането на церемония по встъпване в длъжност на членове на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет на Комисия „Бюджет и финанси“ за одобряване на разходите. 
14.5. ИЗПРАЩА утвърдените Програма, Списък на поканените официални лица и план-сметка за провеждането на церемония по встъпване в длъжност на членове на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет на главния секретар на ВСС за предприемане на действия по обезпечаване организацията и провеждането на мероприятието.


гл. експерт - връзки с обществеността в отдел  „Публична комуникация и протокол“.
                                                                Зорница Златева 

III. ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

	7. ОТНОСНО: Проект на Правила за избор на директор на Национална следствена служба

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. ОДОБРЯВА проекта на Правила за избор на директор на Национална следствена служба.
7.2. ВНАСЯ проекта на Правила за избор на директор на Национална следствена служба за следващо заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

	 
	8. ОТНОСНО: Отчети по чл. 8 от Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	 8.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчетите по чл. 8 от Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

9. ОТНОСНО: Писмо от г-н Лозан Панов- председател на ВКС

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

 9.1 ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от г-н Лозан Панов- председател на ВКС.

10. ОТНОСНО: Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

  10.1 ОТЛАГА за разглеждане от членовете на следващия състав на ВСС.


12. ОТНОСНО: Проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
	 12.1. ПРИЕМА измененията и допълненията по проекта, съобразно изискванията на чл. 26, ал. 5 от ЗНА.
 12.2. ВНАСЯ проекта на Наредба № 7 за съдебните заседатели за разглеждане в Пленума на ВСС.


    ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                    НА КОМИСИЯТА:	/п/	     
    ЮЛИAНА КОЛЕВА


