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ПРОТОКОЛ № 7
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 10 февруари 2014 г.


Днес, 10 февруари 2014 г., понеделник от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни въпроси на ВСС в състав:

     	     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	ЮЛИАНА КОЛЕВА - отсъства									
ЧЛЕНОВЕ:		СВЕТЛА ПЕТКОВА 
						ЮЛИЯ КОВАЧЕВА 
						КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 
						НЕЗАБРАВКА СТОЕВА
																
На заседанието присъстваха експертните сътрудници на комисията: Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна” и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт.

По внесените допълнителни точки и на основание последвалите разисквания по дневния ред

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
- Писмо от председателя на Районен съд гр. Ивайловград с приложено решение № Ж-335/2012/26.06.2013 г. на Комисията за защита на личните данни;
- Писмо от Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев – членове на ВСС относно постъпило писмо от Висшия адвокатски съвет във връзка с обособяването на съдебни зали за разглеждане на наказателни дела;
- Решение на Комисията по предложенията и атестирането от 04.02.20134 г. във връзка с предложение на КПВ относно Указания до конкурсните комисии.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Решения на комисии „Международна дейност”, КАОСНОСВ, „Съдебна администрация” и „Бюджет и финанси” във връзка с предложения проект на Обхват и структура на Годишния доклад на ВСС за 2013 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА предложенията на комисии„Международна дейност”, КАОСНОСВ, „Съдебна администрация” и „Бюджет и финанси” във връзка с предложения проект на Обхват и структура на Годишния доклад на ВСС за 2013 г.:


2. ОТНОСНО: Окончателно приемане на Годишния план за дейността на КПВ за 2014 г. /отложена точка от 03.02.2014 г./

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 2 за следващо заседание на комисията.


3. ОТНОСНО: Проект на правила за провеждане на конкурс за избор на главен секретар на ВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. Възлага на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” да допълни проекта на Правила за провеждане на конкурс за избор на главен секретар на ВСС с направените предложения.
3.2. Проектът на Правила за провеждане на конкурс за избор на главен секретар на ВСС да се предостави на постоянните комисии към ВСС, за предложения в срок до 24.02.2014 г.


4. ОТНОСНО: Писмо от Комисия за защита от дискриминация с приложена жалба от Серьожа Кючуков, гр. Димитровград против административния ръководител на РС-Павликени.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. Приема за сведение писмото от Комисия за защита от дискриминация с приложена жалба от Серьожа Кючуков, гр. Димитровград против административния ръководител на РС-Павликени.
4.2. Преписката да се предостави на процесуален представител на ВСС, за становище.


5. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военен съд гр. Пловдив в изпълнение на решения на КПВ от 13.01.2014 г. във връзка с писмо на Висшия адвокатски съвет.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1.  Приема за сведение писмото от председателя на Военен съд гр. Пловдив в изпълнение на решения на КПВ от 13.01.2014 г. във връзка с писмо на Висшия адвокатски съвет.


6. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” от 03.02.2014 г. за провеждане на съвместно заседание на 10.02.2014 г. от 11.00 ч.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
6.1. Приема за сведение решението на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” от 03.02.2014 г. за провеждане на съвместно заседание на 10.02.2014 г. от 11.00 ч., тъй като същото вече е проведено.


7. ОТНОСНО: Доклад на ЕС за борба с корупцията, изпратен от Комисия „Международна дейност”, за сведение. /Докладът се намира във вътрешната поща, поща с членове на ВСС/

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. Приема за запознаване Доклада на ЕС за борба с корупцията.


8. ОТНОСНО: Уведомление за ползване на отпуск.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. Приема за сведение уведомлението за ползване на отпуск.


	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ивайловград с приложено решение № Ж-335/2012/26.06.2013 г. на Комисията за защита на личните данни;

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
9.1. Възлага на Саша Харитонова – директор на диркция „Правна” за следващото заседание на комисията да подготви проект на решение по писмото на РС-Ивайловград.


10. ОТНОСНО: Писмо от Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев – членове на ВСС относно постъпило писмо от Висшия адвокатски съвет във връзка с обособяването на съдебни зали за разглеждане на наказателни дела.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 10 за следващо заседание на комисията.
10.2. Да се приложи писмото на Висшия адвокатски съвет от 29.11.2013 г.


11. ОТНОСНО: Решение на Комисията по предложенията и атестирането от 04.02.20134 г. във връзка с предложение на КПВ относно Указания до конкурсните комисии.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11.1. Приема за сведение решението на Комисията по предложенията и атестирането от 04.02.20134 г. във връзка с предложение на КПВ относно Указания до конкурсните комисии.
11.2. Указанията по конкурсните комисии, приети с решение на КПВ по протокол № 4/27.01.2014 г. да бъдат включени в дневния ред за заседанието на ВСС на 20.02.2014 г.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:		     
                          СВЕТЛА ПЕТКОВА



Директор дирекция “Правна”:
    			           С. Харитонова

Сътрудник на КПВ:
                               М. Георгиева


