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                                   ПРОТОКОЛ № 32
от извънредно заседание на Комисия по правни въпроси 
към Висшия съдебен съвет,
проведено на 10 юли 2013 г.

Днес, 10 юли 2013 г., сряда от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе извънредно заседание на Комисията по правни въпроси към ВСС в състав:
     	                ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	ЮЛИАНА КОЛЕВА											
ЧЛЕНОВЕ:	НЕЗАБРАВКА СТОЕВА	
							ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
							КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА							
ОТСЪСТВА: Светла Петкова 

На заседанието присъстват Магдалена Лазарова, Елка Атанасова, Калин Калпакчиев и Румен Боев – членове на ВСС.

От администрацията на ВСС: Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна”.

По дневния ред

           1.ОТНОСНО: Проекти на становища по проектите на ЗИД на ЗСРС, ЗИД на НК и ЗИД на НПК.
Приложение: Писма №№ 02-00-016, 02-00-015, 02-00-017, 02-00-014 и 02-00-018/04.07.2013 г., проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК), внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, ЗИД на НК внесен от  МС, проект на ЗИД на НК, внесен от Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) внесен от Михаил Миков и група народни представители и проект на ЗИД на ЗСРС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

           1. Приема становище по проекта на ЗИД на Закона за специалните разузнавателни средства.
           Предлага на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение             
           2.1. Приема становище по проекти на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
           2.2. Изпраща становището на 42 – то Народно събрание. 

           2.ОТНОСНО: Становище на проф. Лазар Груев – председател на ВКС по Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи, приети с решение на ВСС по протокол № 25/27.06.2013 г.  
Приложение: Писмо № 91-00-067/08.07.2013 г., писмо № 91-00-067/09.07.2013 г. на Веселин Пенгезов - председател на САС.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Предлага на постоянните комисии към ВСС в срок до 19 юли 2013 г. да изразят становище, кой от следните варианти да се възприеме от ВСС:
          1.  В раздел ІІ Условия, ред и критерии за командироване в т. 3.1., да се добави б. „в” със следното съдържание: „и в случаите предвидени в закона.”
          2. В раздел ІІ Условия, ред и критерии за командироване в т. 3.1., да се добави б. „в” със следното съдържание: „и в случаите предвидени в закона.” и в раздел ІV Преходна разпоредба, в § 1, след израза „.., в срок до един месец, ..” да се допълни изразът „.., след приключване на конкурсите, ..”.  


10.07.2013 г. 		                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
		     
                  ЮЛИАНА КОЛЕВА




