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ПРОТОКОЛ № 22
от заседание на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 юни 2014 г.



Днес, 23 юни 2014 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 присъстваха експертните сътрудници на комисията: Саша Харитонова –  и.д. главен секретар и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт.
		

По внесената допълнителна точка и на основание последвалите разисквания по дневния ред,

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Включва в дневния ред следната допълнителна точка:

- Молба от Йордан Яков Методиев и Илия Йорданов Илиев от гр. Русе, подсъдими по НОХД № 398/2014 г. по описа на РС-Русе.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, /издадена от министъра на правосъдието, ДВ,бр. 24 от 4.03.2008 г./ и доклад към него за предложения и становища по проекта.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 1 за следващо заседание на комисията.
1.2. Предоставя проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, /издадена от министъра на правосъдието, ДВ,бр. 24 от 4.03.2008 г./ и доклад към него за предложения и становища по проекта, на постоянните комисии към ВСС за становище.


2. ОТНОСНО: Писмо от Мария Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп във връзка с организацията на работа в РС Пирдоп. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Във връзка с писмото на Мария Златарева – съдия в РС-Пирдоп да се покани председателя на Софийски окръжен съд на заседанието на Комисията на 30.06.2014 г. в 15.00 ч., който да запознае комисията с преписката по командироването на съдия Симеон Гюров в СОС.


3. ОТНОСНО: Писмо от Д. Костова – председател на Гражданския съвет във връзка с взето решение- Акт № 27/16.05.2014  на Гражданския съвет.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. Приема за сведение писмото от Даниела Костова – председател на Гражданския съвет във връзка с взето решение- Акт № 27/16.05.2014  на Гражданския съвет.



4. ОТНОСНО: Решение на Комисия „професионална квалификация, ИТ и статистика” от 03.06.2014 г. за становище от КПВ по проекта на текст относно избора на 8-ми състав на ВСС по системата  „1 магистрат – 1 вот”, предложен от дирекция „ИС” и приет от КПКИТС за включване в ЗИД на ЗСВ – отложено разглеждането от заседание на 16 юни 2014 г. 

Комисия по правни въпроси и Комисия “ Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” предлагат на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:
ПРОЕКТ:
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪЗДАВА Работна група за изготвяне на Правила за пряк избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт чрез гласуване по електронен път, в състав:
- Румен Георгиев – председател на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Мария Кузманова – зам.-председател на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Елка Атанасова – член на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Юлия Ковачева – член на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на Комисия по правни въпроси;
- Галина Карагьозова – член на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Даниела Костова - член на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Михаил Кожарев - член на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и председател на Комисия „Бюджет и финанси”;
- Юлиана Колева – председател на Комисия по правни въпроси;
- Светла Петкова – член на Комисия по правни въпроси;
- Каролина Неделчева – член на Комисия по правни въпроси;
	- Незабравка Стоева – член на Комисия по правни въпроси и председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет.



5. ОТНОСНО: Решение на Комисията по предложенията и атестирането от 27 май 2014 г. относно становище на Правната комисия на Съюза на съдиите в България във връзка с изпитните казуси от конкурса за младши съдии и решението към тях.- отложена от заседание на комисията на 9 юни 2014 г. – за запознаване.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. Приема за сведение решението на Комисията по предложенията и атестирането от 27 май 2014 г. относно становище на Правната комисия на Съюза на съдиите в България във връзка с изпитните казуси от конкурса за младши съдии и решението към тях.



6. ОТНОСНО: Решение на комисия „Бюджет и финанси”във връзка със заявление на Красимир Методиев Николов – бивш  следовател в отдел № 02 на НСлС  с искане за  получаване на обезщетение по чл. 225 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. Да се изпрати отговор на Красимир Методиев Николов – бивш  следовател в отдел № 02 на НСлС, който да съдържа изводите, направени в становището на Цветанка Тиганчева – главен експерт-юрисконсулт.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

7. ОТНОСНО: Молба от Йордан Яков Методиев и Илия Йорданов Илиев от гр. Русе, подсъдими по НОХД № 398/2014 г. по описа на РС-Русе.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. Изпраща молбата на Йордан Яков Методиев и Илия Йорданов Илиев от гр. Русе, подсъдими по НОХД № 398/2014 г. по описа на РС-Русе, на Комисия по предложенията и атестирането, касаеща професионалната подготовка на кандидата за административен ръководител на Окръжен съд гр. Русе по см. на чл. 194б, ал. 1, т. 1 ЗСВ, по компетентност.




ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:	/П/	   
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА



