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ПРОТОКОЛ № 26
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 21 юли 2014 г.


Днес, 21 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 
						ЮЛИЯ КОВАЧЕВА  
						КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА									НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 
												
На заседанието присъстваха експертните сътрудници на комисията: Саша Харитонова –  директор на дирекция „Правна” и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт.

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:
- Сигнал от Център на НПО в Разград относно публичност на дейността и вземаните решения от ВСС съгласно ЗСВ, вкл. по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт;
- Писмо от Център на НПО в Разград относно предложения за промени в Правилата за избор на административни ръководители по чл. 167 от ЗСВ. публичност на дейността и вземаните решения от ВСС по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт;
- Писмо от Център на НПО в Разград относно информация за конкурса за РС-Петрич;
- Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” относно подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общодействащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на НИП и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС”.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2013 г., предоставен от председателя на Върховен касационен съд.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. Възлага на Юлиана Колева – председател на КПВ за следващото заседание на комисията да изготви проект на становище по Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2013 г., предоставен от председателя на Върховен касационен съд.


2. 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:

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


3. 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:

3.1. ИЗПРАЩА писмото от Министерството 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, на Комисия „Бюджет и финанси” по компетентност.


4. 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:
4.1. Приема за сведение писмото от Национална агенция за приходите относно събиране на вземания по изпълнителен лист по НОХД № 90/2014 г. по описа на Окръжен съд гр. Благоевград.


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

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Карлово във връзка със запитване, свързано с изискванията за притежаване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”.


6. 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:

6.1. Информацията от т. 1 до т. 6 да се предостави чрез дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС в срока по ЗДОИ.
6.2. По т. 7 и т. 8 – по време на изслушването на кандидатите за административни ръководители в заседание на ВСС се задават различни въпроси. Членовете на ВСС често задават и въпроси по темите, поставени от НПО-Разград. Друга част от въпросите на НПО-Разград се задават от водещия заседанието. От началото на м. юли 2014 г. кандидатите отговарят писмено на всички въпроси на НПО-Разград. По тази причина общият брой на въпросите по т. 7 и 8 от искането не може да бъде изчислен.
6.3. Решението да се изпрати на отговорния служител по ЗДОИ за предоставяне на информацията на заявителя.


7. 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:

7.1. Задължава експертите към комисията да предоставят исканата информация в срока по ЗДОИ.
7.2. Решението ведно с информацията да се изпрати на отговорния служител по ЗДОИ за предоставяне на информацията на заявителя.


8. 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:

8.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 8 за запознаване и решение до 25.07.2014 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

9. ОТНОСНО: Сигнал от Център на НПО в Разград относно публичност на дейността и вземаните решения от ВСС съгласно ЗСВ, вкл. по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

9.1. Информацията по т. 10а от Правилата по чл. 167 от ЗСВ се намира на Интернет страницата на ВСС в раздел „Избор на административни ръководители”, подраздел „Архив”.
9.2. Решението да се изпрати на Център на НПО в Разград.


10. ОТНОСНО: Писмо от Център на НПО в Разград относно предложения за промени в Правилата за избор на административни ръководители по чл. 167 от ЗСВ. публичност на дейността и вземаните решения от ВСС по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1.Няма техническа възможност на Интернет страницата на ВСС да се поддържа архив в неограничен обем.
10.2. Решението да се изпрати на Център на НПО в Разград.


11. ОТНОСНО: Писмо от Център на НПО в Разград относно информация за конкурса за РС-Петрич.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11.1. ВЪЗЛАГА на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” да изпрати отговор на Център на НПО в Разград.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

12. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” относно подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общодействащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на НИП и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

12.1. ВЪЗЛАГА на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” да изготви становище по доклада от името на КПВ за внасяне в заседание на ВСС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:		     
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА

Директор на дирекция „Правна”:
    		          С. Харитонова

Сътрудник на КПВ:
                               М. Георгиева

