ПРОТОКОЛ №35
от заседанието на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 30 октомври 2017 г.

Днес, 30 октомври 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:		 ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:	 ГЕОРГИ КУЗМАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:			СТЕФАН ГРОЗДЕВ - отсъства
					ВЕРОНИКА ИМОВА
					ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ
					АТАНАСКА ДИШЕВА					                                          ДАНИЕЛА МАШЕВА
				          ЕВГЕНИ ДИКОВ 

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:
- Информация относно новият състав на Висшия съдебен съвет, публикувана на интернет-страницата на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

I. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:

           1. ОТНОСНО: Становище на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ по президентския проект на Закон за Националния съдебен съвет на Полша по искане на Националния съвет на съдебната власт на Полша

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ становището на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ по президентския проект на Закон за Националния съдебен съвет на Полша по искане на Националния съвет на съдебната власт на Полша.
	1.2. Материалите да бъдат предоставени на членовете на ВСС за запознаване.


	2. ОТНОСНО: Писмо от Върховния административен съд относно определяне на български участник в Разширения състав на Борда по възражения към Европейската патентна организация

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
 
   2.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от председателя на Върховния административен съд относно определяне на български участник в Разширения състав на Борда по възражения към Европейската патентна организация.


	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

8. ОТНОСНО: Информация относно новият състав на Висшия съдебен съвет, публикувана на интернет-страницата на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно новият състав на Висшия съдебен съвет, публикувана на интернет-страницата на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/


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


II. ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ:

3. ОТНОСНО: Допълване на решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/28.09.2017 г. относно Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2016 г. и Годишен медиен анализ за 2016 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията, за да се запознае с договора въз основа, на който е изготвен доклада. 


4. ОТНОСНО: Медиен анализ на публикациите, свързани със съдебната власт в периода юли – септември 2017 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

 4.1. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията, поради връзката й с предходната точка.


5. ОТНОСНО: Заявка за абонамент за периодични и специализирани издания за 2018 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

   5.1. Предлага за нуждите на членовете на ВСС да се извърши абонамент на посочените ежедневни и периодични издания:
	- вестник „24 часа“ – 1 брой,
	- вестник „Труд“ – 1 брой,
	- вестник „Сега“ – 1 брой,
	- вестник „Монитор“ – 1 брой,
	- вестник „Стандарт“ – 1 брой,
	- списание „Общество и право“ – 24 броя.


	6. ОТНОСНО: Информация за проведен „Ден на отворените врати“ в органи на съдебната власт

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от административния ръководител на Районен съд – Велинград относно проведен „Ден на отворените врати“.
6.2.	ВЪЗЛАГА на експертите от отдел „Публична комуникация и протокол“ да включат констатираните добри практики при изготвянето на годишния доклад за проведените „Дни на отворените врати“ в органите на съдебната власт през 2017 година.


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

III. ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

	7. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

 7.1. ИЗПРАЩА на комисия „Бюджет и финанси“, за да предложи становище относно предвидените с §14 промени, по компетентност. 
	             7.2. ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, като предлага ал. 3 на чл. 25 да стане ал. 2, а ал. 2 да стане ал. 3.

		МОТИВИ: Извършването на експертизи в почивни дни и през дните на официалните празници е по изключение и само по решение на съда, поради което систематичното място на двете алинеи следва да бъде разменено.

	         7.3. Становището на комисията да бъде изпратено на междуведомствената група за изготвяне на предложения за нормативни изменения по въпросите свързани с вещите лица. 



    ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                    НА КОМИСИЯТА:	/п/	 
ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА




