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ПРОТОКОЛ № 16
от заседание на Комисия по правни въпроси 
към Висшия съдебен съвет,
проведено на 8 април 2013 г.

Днес, 8 април 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:	СВЕТЛА ПЕТКОВА НЕЗАБРАВКА СТОЕВА	
							ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ОТСЪСТВА: Каролина Неделчева 

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

	1.ОТНОСНО: Проект на Правила за командироване на магистрати.

След обсъждане на проекта и направените предложения по съдържанието на Правилата, 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. Възлага на експертните сътрудници да обобщят направените предложения по Правилата.
1.2. Обсъждането на проекта на Правилата ще продължи в заседание на комисията, което ще се проведе на 15.04.2013 г. 

2.ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет през 2012 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Приема Отчет за дейността на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет през 2012 г.
2.2. Отчетът да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

3.ОТНОСНО: Проект на Комуникационна политика на ВСС, изпратена от комисия „Публична комуникация” към ВСС, за становище.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
	
3.1. Изразява положително становище по проекта на Комуникационна политика на ВСС.
3.2. Светла Петкова – член на комисията, прави следните забележки по проекта:
- Във втори абзац, изр. първо „..., вътрешните и външни потребители на информация.” да отпадне.
- Във втори абзац, изр. трето да добие следната редакция ”Приложението им ще позволи да се утвърдят интелигентни технологии и модели за управление на активна комуникация на ВСС със законодателната и изпълнителната власт, професионалните общности в съдебната система, с медиите и гражданите.”
3.3. Решението на комисията да се изпрати на комисия „Публична комуникация” към ВСС.


8.04.2013 г. 		                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
		     
                  ЮЛИАНА КОЛЕВА

