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ПРОТОКОЛ № 9
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 март 2015 г.


Днес, 16 март 2015 г., понеделник от 15.30 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 - отсъства 
			КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 						НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 


На заседанието присъстваха експертните сътрудници на комисията: Саша Харитонова –  директор на дирекция „Правна” и Мартин Величков – главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” - АВСС.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

По т. 1 от дневния ред се проведе съвместно заседание на Комисия по Правни въпроси с представители на комисия „Бюджет и финанси” - Каролина Неделчева, Димитър Узунов, Румен Георгиев и Камен Иванов, за обсъждане на въпрос, свързан с независимостта на съдебната власт и бюджета за 2015 г. Съгласно решение на комисията по протокол № 8/.09.03.2015 г., т. 9, на заседанието следва да се представи становище на Съюза на юристите в България, писмо изх. № 15/04.03.2015 г.


1. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси от 09.03.2015 г. за провеждане на съвместно заседание на 16.03.2015 г., от 15.00 ч., с комисия „Бюджет и финанси”, във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г., д.т. 30 относно предложение за обсъждане на въпрос, свързан с независимостта на съдебната власт и бюджета за 2015 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. Да се предостави становището на Съюза на юристите в България на членовете на комисия по Правни въпроси и комисия „Бюджет и финанси”.
1.2. Насрочва следващото съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси” за 18.03.2015 г., сряда, 13.30 ч.
2. ОТНОСНО: Проект на решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Казахстан и договор за екстрадиция между Република България и Република Казахстан, подписани на 14 ноември 2014 г., в гр. София.

Комисия “Правни въпроси” предлага Висшият съдебен съвет да вземе следното решение:				
								
ПРОЕКТ: 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪГЛАСУВА договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела и договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция, подписани на 14 ноември 2014 г., в гр. София.



3. ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, изпратен с писмо на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-067/09.03.2015 г.

Комисия “Правни въпроси” предлага Висшият съдебен съвет да вземе следното решение:								
ПРОЕКТ: 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. СЪГЛАСУВА Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, със съответните забележки.



4. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-11-090/11.03.2015 г. от председателя на Административен съд гр. Велико Търново, във връзка с измененията на осигурителното право в сила от 2015 г. относно условията за пенсиониране по общия ред, за становище.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 4 от дневния ред за следващо заседание на комисията, за формиране на становище.


5. ОТНОСНО: Писмо изх. № 91-02-86/05.03.2015 г. от Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор относно постъпила жалба от Десислава Живкова Кайнакчиева.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. Приема за сведение писмо изх. № 91-02-86/05.03.2015 г. от Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор относно постъпила жалба от Десислава Живкова Кайнакчиева и препраща същото на Десислава Живкова Кайнакчиева, за сведение.



6. ОТНОСНО: Писмо изх. № 91-02-24/06.03.2015 г. от Стоян Мавродиев – председател на Комисията за финансов надзор относно постъпила жалба от Красимира Христова Райчева.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. Приема за сведение писмо изх. № 91-02-24/06.03.2015 г. от Стоян Мавродиев – председател на Комисията за финансов надзор относно постъпила жалба от Красимира Христова Райчева и препраща същото на Красимира Христова Райчева, за сведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


7. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в Работна група към Министерство на правосъдието за преглед и изготвяне на предложения за промени в:
	Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Комисия “Правни въпроси” предлага Висшият съдебен съвет да вземе следното решение:				
								
ПРОЕКТ: 
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ Незабравка Стоева и Мария Кузманова – членове на Висшия съдебен съвет, за участие в Работна група към Министерство на правосъдието за преглед и изготвяне на предложения за промени в:
	Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
8. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-14-041/12.03.2015 г. от Министерство на финансите с проект на доклад от Владислав Горанов – Министър на финансите, проект на решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, с мотиви към него, и проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
С оглед обстоятелството, че до 18.03.2015 г. Висшият съдебен съвет не може да свика заседание, на което да приеме решение,

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. Не предоставя становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, с мотивите към него, поради краткия срок и невъзможността за свикване на заседание на ВСС до 18.03.2015 г.



9. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-070/12.03.2015 г. от Министерство на правосъдието, с приложени комплект документи относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

9.1. Да предостави писмото от Министерство на правосъдието, с приложени комплект документи относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, на членовете на междуведомствените работни групи по изработване на НПК и НК, както следва:
- НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
1. Даниела Костова
2. Галя Георгиева
3. Румен Боев
4. Калин Калпакчиев
5. Магдалена Лазарова
6. Румен Георгиев
7. Елка Атанасова
8. Камен Иванов

- НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
1. Даниела Костова
2. Галя Георгиева
3. Елка Атанасова
4. Магдалена Лазарова
5. Калин Калпакчиев

с молба да предоставят становищата си на КПВ - в срок до 20.03.2015 г.


10. ОТНОСНО: Работата на междуведомствена комисия за извършване на анализ на ползвания от органите на Съдебната власт сграден фонд на територията на гр. София.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


10.1. Приема за сведение доклад за работата междуведомствена комисия за извършване на анализ на ползвания от органите на Съдебната власт сграден фонд на територията на гр. София.


11.ОТНОСНО: Писмо от Георги Милков - НПО гр. Разград във връзка с постъпили от него сигнали и заявление за достъп до обществена информация.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11.1. Сигналите са резолирани и възложени на компетентните лица в АВСС. Същите не са били обсъждани от ВСС или от постоянните му комисии, тъй като поставените в тях въпроси са били обект на проверка, за резултатите от която заявителят е уведомен.


12.ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председателя на Върховния касационен съд във връзка с тълкувателно дело № 1/2014 г. на ОС на Търговска колегия на ВКС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

12.1. Не се възползва от възможността за изразяване на писмено становище по образуваното тълкувателно дело, с оглед предмета му, касаещ застрахователната дейност, която е извън правомощията на Висшия съдебен съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:	/П/	 
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА




