

2

ПРОТОКОЛ № 25
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 14 юли 2014 г.



Днес, 14 юли 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 - отсъства
						ЮЛИЯ КОВАЧЕВА  - отсъства
						КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА								НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 
												
На заседанието присъства експертния сътрудник на комисията: Саша Харитонова –  и.д. главен секретар.

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:
- Предложение за изменение на Правилата 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, изпратено от КПА с решение по протокол № 40/08.07.2014 г.;
- Заявление за достъп до обществена информация от Център на НПО в Разград относно приета от ВСС политика за повишаване на публичността и прозрачността и въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения – прилагане на чл. 167 от ЗСВ, чл. 30 и чл. 22а, ал. 6 от ЗСВ;
- Заявление за достъп до обществена информация от Център на НПО в Разград относно публичност и прозрачност в дейността на ВСС, съгласно чл. 5 от ЗСВ и във връзка с чл. 30 – поддържане на публични регистри от ВСС;
- Докладна записка от Росалина Димитрова – гл. експерт-юрисконсулт в отдел НДПП”, дирекция „Правна” относно решение № 788/25.04.2014 г. на Софийски апелативен съд.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на вътрешните работа относно проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в Национална бюро за противодействие на корупцията към МС и за приемане на Устройствен правилник на националното бюро за противодействие на корупцията.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 1 за следващо заседание на комисията.

2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно жалба вх. № 94-00-132/26.06.2014 г. от група вещи лица от всички специалности във връзка с неизплатени хонорари по изработени и приети експертизи.
 
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 2 за следващо заседание на комисията.


3. ОТНОСНО: Становище от съдебните служители на Окръжен съд гр. Враца относно предстоящия избор на председател на ОС-Враца.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. Становището на съдебните служители от Окръжен съд гр. Враца относно предстоящия избор на председател на ОС-Враца да се качи на интернет страницата на ВСС.


4. ОТНОСНО: Информация за работата на Окръжен съд гр. Враца по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на ПРСС в периода 2010-2012 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. Информацията за работата на Окръжен съд гр. Враца по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на ПРСС в периода 2010-2012 г. да се качи на интернет страницата на ВСС.

5. ОТНОСНО: Писмо от Национална агенция за приходите относно събиране на вземания по изпълнителен лист по НОХД № 90/2014 г. по описа на Окръжен съд гр. Благоевград.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 5 за следващо заседание на комисията.


6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Карлово във връзка със запитване, свързано с изискванията за притежаване на образователно-квалификационно степен „бакалавър”. /има решение на КПВ от 30.06.2014 г./


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 6 за следващо заседание на комисията.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

7. ОТНОСНО: Предложение за изменение на Правилата 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, изпратено от КПА с решение по протокол № 40/08.07.2014 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. Предлага на Висшия съдебен съвет да приеме предложението за изменение и допълнение на Правилата 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, със следните забележки:
- т. 5 и т. 6 – след думата „дела” да се добави „.......по бързи производства по реда на ГПК и НПК”;
 - т. 7 – предложението не се подкрепя, тъй като противоречи на разпоредбата на чл. 192 ал. 1, изр. 1-во от ЗСВ.


8. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Център на НПО в Разград относно приета от ВСС политика за повишаване на публичността и прозрачността и въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения – прилагане на чл. 167 от ЗСВ, чл. 30 и чл. 22а, ал. 6 от ЗСВ.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 8 за следващо заседание на комисията.


9. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Център на НПО в Разград относно публичност и прозрачност в дейността на ВСС, съгласно чл. 5 от ЗСВ и във връзка с чл. 30 – поддържане на публични регистри от ВСС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

9.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 9 за следващо заседание на комисията.


10. ОТНОСНО: Докладна записка от Росалина Димитрова – гл. експерт-юрисконсулт в отдел НДПП”, дирекция „Правна” относно решение № 788/25.04.2014 г. на Софийски апелативен съд.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 10 за следващо заседание на комисията.


11. ОТНОСНО: Приемане на хронограма по процедурата за избор на председател на Върховен касационен съд.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:


11.1. ПРИЕМА хронограма по процедурата за избор на председател на Върховен касационен съд.
11.2. Предлага на ВСС да приеме хронограма по процедурата за избор на председател на Върховен касационен съд.
11.3. Точката да бъде включена като допълнителна в дневен ред за заседанието на ВСС на 17.07.2014 г.





ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:	/П/	     
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА





