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ПРОТОКОЛ № 24
от съвместно заседание на Комисията по правни въпроси, 
комисия „Съдебна администрация” и комисия 
„Бюджет и финанси”към Висшия съдебен съвет,
проведено на 3 юни 2013 г.

Днес, 3 юни 2013 г., понеделник от 10.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към ВСС в състав:
     	          ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	СВЕТЛА ПЕТКОВА
											
ЧЛЕНОВЕ:	НЕЗАБРАВКА СТОЕВА	
							ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
							КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
ОТСЪСТВА: Юлиана Колева 

На заседанието присъстваха:
От комисия „Съдебна администрация”: Димитър Узунов, Галя Георгиева, Елка Атанасова; 
От комисия „Бюджет и финанси”: Михаил Кожарев и Румен Георгиев;
На заседанието присъстваха и Милка Итова, Камен Ситнилски и Румен Боев – членове на КПА. 
От администрацията на ВСС: Славка Каменова – главен секретар на ВСС, Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна”, Силвия Илиева – началник отдел „НДПП” в дирекция “Правна”, Даниела Петровска – директор на дирекция „ОАД”, Елеонора Савова – н-к отдел „СКС”, Ана Топалова – старши експерт-юрисконсулт, Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – старши експерт в отдел „ЮОДКВСС” в дирекция „Правна”.
	
	По дневния ред

1.ОТНОСНО: Предложение от Славка Каменова – главен секретар на ВСС, относно необходимостта от изменение и допълнение на чл. 57 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (ПОДВССНА).

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Изразява положително становище по предложението от Славка Каменова – главен секретар на ВСС за изменение и допълнение на ПОДВССНА, с оглед създаване на отдел „Европейски и международни програми и проекти” и дирекция „Атестиране на магистрати”.
    	
2.ОТНОСНО: Докладна записка от Славка Каменова – главен секретар на ВСС във връзка с чл. 107а от КТ, препратена от комисия „Съдебна администрация” към ВСС, за становище. 

Комисиите не приеха становище на съвместното заседание, поради което
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

 Внася за разглеждане Докладната записка на Славка Каменова – главен секретар на ВСС в заседанието на комисията на 10.06.2013 г.


03.06.2013 г. 		                ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
		     
                  СВЕТЛА ПЕТКОВА



