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ПРОТОКОЛ № 11
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 30 март 2015 г.


Днес, 30 март 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 - отсъства
						ЮЛИЯ КОВАЧЕВА  
			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”.

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:
- Определяне на участници в конкурсната комисия по провеждане на конкурса за длъжността „старши експерт-юрисконсулт” в отдел „Юридическо осигуряване дейността на комисиите при ВСС”, дирекция „Правна” в АВСС;
- Въпроси към кандидата за административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик Радослав Бакърджиев, изпратени от Ангел Димитров Дудов от с. Калугерово, обл. Пазарджик;
- Заявление от Недялко Йотков Недялков – член на УС на кооперация „Изгрев-М”, гр. София относно избор на административен ръководител на Районен съд гр. Червен бряг.
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Писмо от Комисията по финансов надзор във връзка с постъпила жалба от Тошко Любенов Йончев – работник-поддръжка сгради в ОС-Видин за изплащане на застрахователно обезщетение от ОЗК „Застраховане” АД.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. Приема за сведение писмото от Комисията по финансов надзор във връзка с постъпила жалба от Тошко Любенов Йончев – работник-поддръжка сгради в ОС-Видин за изплащане на застрахователно обезщетение от ОЗК „Застраховане” АД.


2. ОТНОСНО: Сигнал от Анастас Георгиев Чобанов от гр. Козлодуй във връзка с избора на административен ръководител на Районен съд гр. Козлодуй.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Изпраща сигнала от Анастас Георгиев Чобанов от гр. Козлодуй във връзка с избора на административен ръководител на Районен съд гр. Козлодуй, на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” за сведение.


3. ОТНОСНО: Решение на КАОСНОСВ от 17.03.2015 г. относно молба от Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС-Айтос, за сведение и по компетентност, с оглед преценка за изменения и допълнения в правилата за командироване на магистрати.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. Приема за сведение решението на КАОСНОСВ от 17.03.2015 г. относно молба от Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС-Айтос, за сведение и по компетентност, с оглед преценка за изменения и допълнения в правилата за командироване на магистрати.


4. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Силистра с молба за становище на въпроса – зачита ли се за юридически стаж, този придобит на длъжност „съдебен администратор”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. В чл. 164, ал. 8 от ЗСВ е уреден въпроса за зачитане на  юридическия стаж.
4.2. Решението да се изпрати на и.ф. председател на ОС-Силистра.


5. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Дупница за становище по следните въпроси:
- изплащане на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при преминаване от един ОСВ в друг на съдебен служител;
- противоречие по тълкуването и прилагането на чл. 176 от КТ във връзка с неизползван платен годишен отпуск

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. Да се изпратят решенията на КПВ по протоколи № 28/15.09.2014 г.; № 29/29.09.2014 г. и № 7/23.02.2015 г. на председателя на Районен съд гр. Дупница, с които е указано, че достигнатият размер на допълнителното трудово възнаграждение в проценти се дължи занапред.
5.2.  Всеки има право да ползва неизползван платен годишен отпуск, който не е погасен по давност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.


6. ОТНОСНО: Решение на Комисията по предложенията и атестирането от 24.03.2015 г. относно предложение от Галина Николова Иванова – съдия в РС-Нови Пазар за създаване на правила за встъпване в длъжност на административен ръководител.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. Приема за сведение решението на Комисията по предложенията и атестирането от 24.03.2015 г. относно предложение от Галина Николова Иванова – съдия в РС-Нови Пазар за създаване на правила за встъпване в длъжност на административен ръководител.


7. ОТНОСНО: Решение на Комисията по предложенията и атестирането от 24.03.2015 г. относно предложение за допълнение и изменение за ЗСВ, за становище.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. Комисията не може да вземе становище. Това се предложения на КПА. 
7.2. Комисията по предложенията и атестирането има представител в работната група, където следва да внесе предложението за допълнение и изменение на ЗСВ.


8. ОТНОСНО: Становище от Националния съюз на юрисконсултите относно Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. Приема за сведение становището от Националния съюз на юрисконсултите относно Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.


9. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ относно молба от български съдии, изпълняващи функции в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека, относно приложимостта на разпоредбата на чл. 164, ал. 9 от ЗСВ по отношение на периоди, в които магистрати изпълняват задължения в структури на ЕС и СЕ въз основа на договор, естеството на който налага в срока на изпълнението му да са в неплатен отпуск.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
9.1. Възлага на експертите на комисията да проучат нормативната рамка, изискванията за длъжността, която заемат магистратите, функциите, които изпълняват и отношенията между ВСС и Съвета на Европа.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

10. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсната комисия по провеждане на конкурса за длъжността „старши експерт-юрисконсулт” в отдел „Юридическо осигуряване дейността на комисиите при ВСС”, дирекция „Правна” в АВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Юлиана Колева за участие в конкурсната комисия по провеждане на конкурса за длъжността „старши експерт-юрисконсулт” в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” в АВСС.


11. ОТНОСНО: Въпроси към кандидата за административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик Радослав Бакърджиев, изпратени от Ангел Димитров Дудов от с. Калугерово, обл. Пазарджик.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11. Изпраща въпросите към кандидата за административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик Радослав Бакърджиев, изпратени от Ангел Димитров Дудов от с. Калугерово, обл. Пазарджик, на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” за сведение.

12. ОТНОСНО: Заявление от Недялко Йотков Недялков – член на УС на кооперация „Изгрев-М”, гр. София относно избор на административен ръководител на Районен съд гр. Червен бряг.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

12.1. Изпраща заявлението от Недялко Йотков Недялков – член на УС на кооперация „Изгрев-М”, гр. София относно избор на административен ръководител на Районен съд гр. Червен бряг, на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” за сведение.





ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:		     /п/
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА






