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ПРОТОКОЛ № 39
от заседание на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет,
проведено на 5 ноември 2012 г.

Днес, 5 ноември 2012 г., понеделник от 10.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе заседание на Комисията по правни въпроси на ВСС в състав: 
     	                ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	ЮЛИАНА КОЛЕВА
											
					    ЧЛЕНОВЕ:	НЕЗАБРАВКА СТОЕВА
							ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
							СВЕТЛА ПЕТКОВА
							КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
ОТСЪСТВАЛИ: Няма

На заседанието присъстваха от администрацията на ВСС: Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна” и Силвия Илиева – началник отдел „НДПП” в 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:
- Проект на Концепция за електронно правосъдие. 

По дневния ред
	
	Председателят на комисията докладва, че във връзка с включената в дневния ред за днешното заседание на комисията т. 4 се явява г-н Лютви Местан – зам. председател на ДПС, поради което предлага т.4 да бъде разгледана като първа точка. 

1.ОТНОСНО: Сигнал от Лютви Местан – заместник-председател на ПГ на ДПС в 41-то Народно събрание на Република България до министъра на правосъдието, до главния прокурор, председателя на ВКС и Висшия съдебен съвет и заявление от Василен Славчев Бенчев, кандидат за младши прокурор, випуск 2012 г., група „А” в НИП, касаещи проведения конкурс за младши прокурори, проведен през 2012 г.
Приложение: Писмо № 04-00-108/29.10.2012 г., преписка.
След като изслуша г-н Лютви Местан – зам. председател на ДПС и обсъди изложеното в преписката,

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Предлага на Висшия съдебен съвет да ПРОДЪЛЖИ административното производство по приемане на окончателния списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание, в частта считано от т. 8 от приетия окончателен списък, по решение на ВСС по протокол № 27/5.07.2012 г., допълнителна т. 4, поради отказ на Антоанета Иванова Маркова да заеме длъжността младши прокурор в Софийска районна прокуратура.
	МОТИВИ: С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/5.07.2012 г., доп. т. 4, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ е приет окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание. В срока за обжалване по чл. 187, ал.1 от ЗСВ е подадено заявление вх. № 96-04-083/6.07.2012 г. от Антоанета Иванова Маркова (на 8-мо място в списъка на одобрените кандидати), класирана на 6-то място за длъжността младши прокурор в Софийска районна прокуратура, за отказ от заемане на длъжността младши прокурор в Софийска районна прокуратура.
	Висшият съдебен съвет не се е произнесъл по направения отказ и не го е отразил в окончателния списък, поради което шестото място от същия е останало незаето, а заинтересованите лица – не поканени да заявят изрично своето желание за назначаване на съответната длъжност, по реда на класирането. 
	Със заявление вх. № 96-04-204/24.10.2012 г. Василен Славчев Бенчев,  твърди, че е нарушено неговото право да заяви повторно желанието си да заеме освободената шеста позиция в Софийска районна прокуратура и моли да му бъде предоставена възможност за това.
При тези констатации, следва да бъдат поканени отново кандидатите, считано от т. 8 от приетия окончателен списък, по решение на ВСС по протокол № 27/5.07.2012 г., допълнителна т. 4 да заявят желание за назначаване на длъжността младши прокурор, в поредността съобразно класирането им.  

2.ОТНОСНО: Запитване от Михаил Михайлов – съдия в Районен съд – Казанлък във връзка с възможността да се заема длъжност в юридическо лице с нестопанска цел (църковно настоятелство).
Приложение: Запитване № 11-07-1417/24.10.2012 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	2.1. Направеното от Михаил Михайлов запитване е ясно уредено в разпоредбите на чл.195, ал.1 т.3 от ЗСВ и чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и в Устава на Българската православна църква – Българска патриаршия.
Г-н Михов, следва да се съобрази с гореизложеното при вземане на решението си.
2.2. Решението на комисията да се изпрати на Михаил Михайлов – съдия в Районен съд – Казанлък 

3.ОТНОСНО: Писмо от Цветан Цветанов – министър на вътрешните работи, свързано с несвоевременно уведомяване на министерството за откази за екстрадиция или отказ за изпълнение на Европейска заповед.
Приложение: Писмо № 04-04-012/25.10.2012 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

	Предлага на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:
Препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт да се създаде необходимата организация за ускоряване на процедурата, за своевременно уведомяване на Министерство на вътрешните работи – дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, за влезлите в сила решения, с които е постановен отказ за екстрадиция или отказ за изпълнение на Европейска заповед.

4.ОТНОСНО: Предложение от Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, относно изменение и допълнение на ПАРОАВАС и ПОДАПРБ.
Приложение: Предложение № 11-12-114/19.10.2012 г.

	С решение на ВСС по протокол № 27/5.07.2012 г. е създадена работна група за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ и привеждането им в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ. В изпълнение на решението са определени поименни състави на подгрупи за изработване на проектите,
	
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. Прилага предложението от Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет към постъпилите в АВСС предложения за изменения на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ.
4.2. Предлага на Висшия съдебен съвет да вземе следното решение:	Определя поименните състави на подгрупи за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ.
1. ОПРЕДЕЛЯ подгрупа за изработване на проект на Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (ВКС) в състав:
..........................  – член на ВСС; 
..........................  – член на ВСС;
г-н Янко Топалов – главен секрета на ВКС;
г-жа Маргарита Николова – началник отдел „Правен”, ВКС; 
г-жа Веселина Карагонова – главен експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция  “Правна”, АВСС.
2. ОПРЕДЕЛЯ подгрупа за изработване на проект на Правилник за администрацията на Върховния административен съд (ВАС) в състав:
г-жа Светла Петкова – член на ВСС;
г-жа Мария Радева – главен секретар на ВАС;
г-жа Мария Желязкова – началник отдел „Съдебни помощници”, ВАС;
г-жа Мария Хубчева – съдебен помощник, ВАС;
г-жа Емилия Атанасова – началник служба, ВАС;
г-жа Златка Филипова – човешки ресурси, ВАС;
г-жа Веселина Карагонова – главен експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция  “Правна”, АВСС.
3. ОПРЕДЕЛЯ подгрупа за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата в състав:
............................. – член на ВСС;
............................. – член на ВСС; 
г-н Иван Маринов – главен секретар на ВКС;
г-жа Славка Славова – прокурор, завеждащ отдел „Административен”, ВКП;
г-жа Мария Кръстева – главен експерт, отдел „Човешки ресурси”, дирекция „Административно обслужване в администрацията на Главния прокурор;
г-жа Деница Захариева – старши експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция “Правна”, АВСС.
4. ОПРЕДЕЛЯ подгрупа за изработване на проект на Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС) в състав:
г-жа Незабравка Стоева – член на ВСС;
............................... – член на ВСС;
............................... – член на ВСС; 
г-жа Агнеса Ставарова – председател на Окръжен съд – Враца;
г-жа Анета Кирякова – съдебен администратор, Апелативен съд - София;
г-жа Сати Агоп Папазян – съдебен администратор, Окръжен съд – Бургас;
г-жа Анелия Иванова Бъчварова – съдебен администратор, Окръжен съд – Варна;
г-жа Юлия Колева – съдебен администратор, Окръжен съд – Ловеч;
г-жа Светла Георгиева – съдебен администратор, Специализиран наказателен съд;
г-жа Камелия Лазарова – съдебен администратор, Военно-апелативен съд – София;
г-жа Пенка Господинова – административен секретар, Софийски градски съд;
г-жа Анна Зоксимова – административен секретар, Административен съд – София – град;
г-жа Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна”
г-жа Силвия Илиева – началник отдел „НДПП”, дирекция “Правна”, АВСС.

5.ОТНОСНО: Решение по протокол № 32/24.10.2012 г. на комисия „Международна дейност” към ВСС, с което изпраща за запознаване указания за разработване на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
Приложение: Писмо № 04-14-068/10.10.2012 г. на МФ, дирекция ОПАК.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Приема за сведение указанията за разработване на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

6.ОТНОСНО: Решение по протокол № 60/30.10.2012 г. на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, с което изпраща за съгласуване Процедурни правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и Главен прокурор.
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:
	
	
	Отлага разглеждането за следващо заседание.

7.ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция “Правна” в изпълнение на решение на комисията по протокол № 37/22.10.2012 г., във връзка с писмо от Министерство на правосъдието за изразяване на експертно становище по проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците и писмо от арх. Георги Бакалов – председател на Съюза на архитектите в България, с предложение, относно назначаването на вещите лица по съдебно-технически експертизи, свързани със Закона за авторското право и сродните права.
Приложение: Писмо № 04-00-123/17.10.2012 г., преписка, писмо № 97-00-116/17.10.2012 г.
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1. Приема изготвения от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция “Правна” доклад във връзка с проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците.
7.2.  Решението на комисията, ведно с доклада, да се изпратят на Министерство на правосъдието.

Допълнителна точка

1.ОТНОСНО: Проект на Концепция за електронно правосъдие. 
Приложение: Писмо № 04-00-132/2.11.2012 г. 

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

Предлага на висшия съдебен съвет да даде положително становище по проекта на Концепция за електронно правосъдие.

Предложения за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в Дневния ред за следващо заседание на ВСС.


КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

В Дневния ред за заседанието на ВСС, на 8.11.2012 г. да се включат:
- Проект на Концепция за електронно правосъдие. 
- Сигнал от Лютви Местан – заместник-председател на ПГ на ДПС в 41-то Народно събрание на Република България до министъра на правосъдието, до главния прокурор, председателя на ВКС и Висшия съдебен съвет и заявление от Василен Славчев Бенчев, кандидат за младши прокурор, випуск 2012 г., група „А” в НИП, касаещи проведения конкурс за младши прокурори, проведен през 2012 г.
В Дневния ред за заседанието на ВСС, на 15.11.2012 г. да се включат:
- Писмо от Цветан Цветанов – министър на вътрешните работи, свързано с несвоевременно уведомяване на министерството за откази за екстрадиция или отказ за изпълнение на Европейска заповед.
- Определяне на поименните състави, на подгрупи за изработване на Правилниците по чл. 342 от ЗСВ.


5.11.2012 г. 		                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
		     
                  ЮЛИАНА КОЛЕВА



 

