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ПРОТОКОЛ № 39
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 9 декември 2014 г.


Днес, 9 декември 2014 г., вторник от 15.30 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  
						КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 									НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 

На заседанието присъства експертния сътрудник на комисията: Саша Харитонова –  директор на дирекция „Правна”.

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:
-  Писмо от Център на НПО в Разград относно конкурса за избор на председател на Окръжен съд гр. Разград.
 Поради ангажираност на членовете на комисията със спешни и неотложни задачи приема за разглеждане само т. 4 и доп. т. 13 от дневния ред. Останалите точки от дневния ред се отлагат за следващото заседание на комисията на 15.12.2014 г.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
4. ОТНОСНО: Проект на Правила за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет. 

Комисията по правни въпроси предлага на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
ПРОЕКТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА Проект на Правила за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет.
4.2. Проектът на Правила за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет да се внесе за становище в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА
13. ОТНОСНО: Писмо от Център на НПО в Разград относно конкурса за избор на председател на Окръжен съд гр. Разград.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

13.1. Писмото от Център на НПО в Разград относно конкурса за избор на председател на Окръжен съд гр. Разград да се качи на интернет-страницата на ВСС, заедно с приложенията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:		/п/     
                          ЮЛИАНА КОЛЕВА


