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                                   ПРОТОКОЛ № 11
от заседание на Комисия по правни въпроси 
към Висшия съдебен съвет,
проведено на 4 март 2013 г.

Днес, 4 март 2013 г., понеделник от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към ВСС в състав: 
     	                ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	ЮЛИАНА КОЛЕВА
											
					    ЧЛЕНОВЕ:	ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
							СВЕТЛА ПЕТКОВА
							НЕЗАБРАВКА СТОЕВА
							КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
ОТСЪСТВАЛИ: Няма

На заседанието присъстваха от администрацията на ВСС: Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна” и Силвия Илиева – началник отдел „НДПП” в дирекция “Правна”. 

	По дневния ред

1.ОТНОСНО: Доклад за дейността на Софийски районен съд през 2012 г. 
Приложение: Писмо № 11-07-205/26.02.2013 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
	
Годишният доклада за дейността на Софийски районен съд през 2012 г.  да се предостави на Румен Митев – главен експерт „Съдебна статистика” за обобщаване на данните. 



2.ОТНОСНО: Писмо от Георги Колев - председател на Върховния административен съд, с което на основание чл. 131 от ЗСВ са изпратени бюлетини „Тълкувателна дейност” – 2012 г.
Приложение: Писмо № 11-02-014/20.02.2013 г. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Бюлетините „Тълкувателна дейност” – 2012 г. на ВАС, да се предоставят на дирекция „Правна”, с оглед дейността й свързана с процесуалното представителство на ВСС.

3.ОТНОСНО: Изпълнителен лист, издаден по НОХД № 041/2013 г. на Военен съд – София, изпратен за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК.
Приложение: Писмо № 11-05-007/22.02.2013 г., изп. лист № 041/2013 г. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

До приемане на окончателно решение, разпределените до комисията изпълнителни листове, да се прилагат към материалите, касаещи начина за събиране на разноските, представляващи частни публични вземания. 

4.ОТНОСНО: Изпълнителен лист, издаден по НОХД № 040/2013 г. на Военен съд – София, изпратен за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК.
Приложение: Писмо № 11-05-008/25.02.2013 г., изп. лист № 040/2013 г. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Прилага изпълнителния лист към преписката, до вземане на принципно решение.

5.ОТНОСНО: Молба от Костадин Костов от гр. Пазарджик, относно приложението на чл. 81, ал. 3 от НПК и чл. 83, ал. 2 от ГПК.
Приложение: Молба № 94-00-148/14.02.2013 г. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. Висшият съдебен съвет, няма правомощие да тълкува закона и да дава указания по неговото прилагане. С такива правомощия разполага единствено Върховният касационен съд.
5.2. Решението на комисията да се изпрати на Костадин Костов.

6.ОТНОСНО: Жалба от Илко Масларски от гр. София, срещу съдебно решение, с което е постановен отказ да му бъде изплатен отпуск при пенсиониране.
Приложение: Жалба № 94-00-136/8.02.2013 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
	
Извън правомощието на комисията е да се произнесе по изложеното в жалбата от Илко Масларски от гр. София. Същата е изпратена до компетентните органи, поради което я оставя без разглеждане.

7.ОТНОСНО: Докладна записка от Светла Иванова – началник – отдел „Връзки с обществеността”, относно начина, по който се публикуват приложенията към протоколите от заседанията на ВСС.
Приложение: Извлечение от протокол № 8/26.02.2013 г. на КПКИТС към ВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Приема за сведение докладната записка от Светла Иванова – началник – отдел „Връзки с обществеността” във ВСС.

8.ОТНОСНО: Заповед № 95-00-082/27.02.2013 г. на Славка Каменова – главен секретар на ВСС. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Материалите за заседанията на комисията да се сканират и предоставят на членовете в електронен вариант, във Вътрешната поща, с оглед осигуряване контрол на разходите на финансовите средства във връзка с намаления бюджет за 2013 г.  
	
9.ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ - Сотир Цацаров за организацията и реда на водене на кореспонденция между ВСС и Прокуратура на РБ.  
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Приема за сведение писмото от Главния прокурор на РБ - Сотир Цацаров.

10.ОТНОСНО: Проект на Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Предлага на Висшия съдебен съвет да приеме Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. 

11.ОТНОСНО: Проект на Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Предлага на Висшия съдебен съвет да приеме Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ.

Допълнителна точка 

1.ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието, с което е препратен въпросник от Българския Хелзинкски комитет за предоставяне на информация за функционирането на услугите за жертви на престъпления и домашно насилие.  
Приложение: Писмо № 04-00-029/28.02.2013 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Връща въпросника на Министерство на правосъдието. Посочената материя не е наблюдавана от ВСС, тъй като същата не е в неговите правомощия.

Предложения за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в Дневния ред за следващо заседание на ВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

В Дневния ред за заседанието на ВСС, на 7.03.2013 г. да се включат:
- Проект на Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. 
- Проект на Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ.



4.03.2013 г. 		                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
		     
                  ЮЛИАНА КОЛЕВА



