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ПРОТОКОЛ № 7
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 февруари 2015 г.


Днес, 23 февруари 2015 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 							
ЧЛЕНОВЕ:		СВЕТЛА ПЕТКОВА 
						ЮЛИЯ КОВАЧЕВА  
			КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 						НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 


На заседанието присъства експертен сътрудник на комисията: Саша Харитонова –  директор на дирекция „Правна”.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. ОТНОСНО: Проект на вътрешни правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебни служители в АВСС, предоставен от главния секретар на ВСС за съгласуване /отложена точка от 02.02.2015 г./

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. ОДОБРЯВА проект на вътрешни правила за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебни служители в АВСС, предоставен от главния секретар на ВСС.
1.2. Решението да се изпрати на главния секретар на ВСС, по компетентност.


 2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд за становище във връзка с решение на ВСС по протокол № 37/31.07.2014 г., доп.т. 29.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Допълнителното месечно трудово възнаграждение в процент върху основната работна заплата за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се преизчислява от датата на влизане на решението на ВСС в сила.
2.2. Решението да се изпрати на всички органи на съдебната власт, ведно с писмото от Върховен касационен съд.
2.3. Решението на комисията да се внесе на работно заседание на ВСС.
	3. ОТНОСНО: Писмо от Соня Янкулова - съдия във Върховен административен съд относно определяне на процент за трудов стаж и професионален опит.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	3.1. ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.
	3.2. ИЗПРАЩА писмото от Соня Янкулова - съдия във Върховен административен съд на Комисия „Бюджет и финанси”, за становище. 


	4. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС” относно уведомително писмо от Марио Стоянов - прокурор във ВПК във връзка с договор за групова застраховка „Злополука”, сключен между ВСС и ЗАК „ОЗК- Застраховане” АД. /отложена точка от 15.12.2014 г./

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Да се изпрати писмо на Марио Стоянов – прокурор във ВКП, че гаранцията е върната, тъй като срокът на договора е изтекъл.


	5. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС” относно молба от Николай Ранков във връзка с договор за групова застраховка „Злополука”, сключен между ВСС и ЗАК „ОЗК-Застраховане” АД

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	5.1. ОДОБРЯВА доклада от Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”.
	5.2. Същият да се изпрати на Николай Ранков.


	6. ОТНОСНО:Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Разград с приложени документи по регистрацията на сдружение „Център на НПО-Разград”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Приема за сведение получената информация от председателя на Окръжен съд гр. Разград.


	7. ОТНОСНО: Декларация от Висшия адвокатски съвет относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Приема за сведение декларацията от Висшия адвокатски съвет относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.


	8. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Международна дейност” от 18.02.2015 г. относно определяне на срок за изпълнение на одобрените от ВСС мерки и дейности, както и за предложения за включване на нови мерки, е срок до 25.02.2015 а.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Приема за сведение решението на Комисия „Международна дейност”.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:



	9. ОТНОСНО: Становище от Харалан Василев относно внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата в 43-тото Народно събрание.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Приема за сведение становището на Харалан Василев относно внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата в 43-тото Народно събрание.


	10. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС относно участие на служител от АВСС в работна група по Заповед № ЛС-04-2002 от 16.12.2014 г. на Министъра на правосъдиета.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Приема за сведение писмото от Главния секретар на ВСС относно участие на служител от АВСС в работна група по Заповед № ЛС-04-2002 от 16.12.2014 г. на Министъра на правосъдиета.


	11. ОТНОСНО: Получен имейл относно проект на Закон за изменение и допълнение на НПК.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Проект на Закон за изменение и допълнение на НПК да се изпрати на ОСВ, за становища в срок до 06.03.2015 г.





ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:	/П/	 
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА





