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ПРОТОКОЛ № 49
от заседанието на Комисия по правни въпроси 
на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 декември 2013 г.


Днес, 16 декември 2013 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 присъства експертния сътрудник на комисията: Саша Харитонова –  директор дирекция “Правна” .

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:
- Писмо от Инспектората към Висшия съдебен съвет с приложен протокол № 16/06.12.2013 г. от заседание на инспекторите.
- Писмо от Комисия по правни въпроси на 42-то Народно събрание относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, за становище.
- Писмо от Главния прокурор на РБългария относно Проект на обхват и структура на доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2013 г.
- Извлечение от протокол № 45/09.12.2013 г. на Комисия по дисциплинарни производства относно създаване на работна група за изработване на единни критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.
- Решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” от 03.12.2013 г. относно регистрирани електронни пощенски кутии за всеки съд в домейна justice.bg, за сведение.
- Молба от Стела Светлинова Шипковенска, назначена на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Шумен.
- Становище от комисар Елиан Василев Стамболийски – ВНД директор на Областна дирекция на МВР-Кюстендил относно участие на Камелия Стефанова – прокурор в ОП-Кюстендил в конкурс за назначаване на административен ръководител на ОП-Кюстендил.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОТНОСНО: Писмо от Калин Калпакчиев – член на ВСС относно публикувана на 01.11.2013 г. статия във вестник „Капитал”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

1.1. Изтичането на срока по ЗДОИ не е пречка за представяне на искана информация, тъй като Висшия съдебен съвет е задължен субект, по смисъла на закона.
1.2. Предложението за създаване на регистър на наказателните производства срещу магистрати да се обсъди от всички членове на ВСС.
2. ОТНОСНО: Писмо от Калин Калпакчиев – член на ВСС относно публикувана на 13.11.2013 г. статия във вестник „Сега”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

2.1. Предлага на Комисия „Съдебна администрация” провеждане на съвместно заседание, след 9 януари 2014 г., за разглеждане и обсъждане на поставените въпроси в писмото на Калин Калпакчиев – член на ВСС, като датата ще бъде определена допълнително.


3. ОТНОСНО: Писмо от Калин Калпакчиев – член на ВСС относно публикувана на 08.11.2013 г. статия във вестник „Капитал”.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

3.1. ОТЛАГА разглеждането на т. 3, до произнасяне на Комисия „Бюджет и финанси”.


4. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Съдебна администрация” от 11.12.2013 г. относно предложение от Главния прокурор на РБългария за приложението на чл. 343, ал. 1 от ЗСВ в органите на съдебната власт.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

4.1. Приема предложението на Комисия „Съдебна администрация” за провеждане на съвместно заседание по предложението на Главния прокурор на РБългария за приложението на чл. 343, ал. 1 от ЗСВ в органите на съдебната власт, като датата ще бъде определена допълнително.


5. ОТНОСНО: Молба от Христо Петров Станчев – следовател от Столична следствена служба за възстановяване на длъжност.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

5.1. ОТЛАГА произнасянето по т. 5 за следващо заседание на комисията.


6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Сливен относно прекратен договор за наем между Министерство на правосъдието и „СИБИ” ООД – гр. София.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

6.1. Приема за сведение писмото на председателя на Окръжен съд гр. Сливен относно прекратен договор за наем между Министерство на правосъдието и „СИБИ” ООД – гр. София.


7. ОТНОСНО: Писмо от Сдружение „Сефита” относно резултати от проведена експертна кръгла маса за решаване на проблемите на съдебната експертиза.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

7.1 Приема за сведение писмото от Сдружение „Сефита” относно резултати от проведена експертна кръгла маса за решаване на проблемите на съдебната експертиза.
7.2. Да се изпрати отговор на Сдружение „Сефита”, че при предприемане на законодателни предложения Висшия съдебен съвет ще има предвид становището.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

8. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към Висшия съдебен съвет с приложен протокол № 16/06.12.2013 г. от заседание на инспекторите.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

8.1. Приема за сведение писмото на Инспектората към Висшия съдебен съвет с приложен протокол № 16/06.12.2013 г. от заседание на инспекторите.
8.2. Преписката по т. 8 да се предостави на процесуалния представител, по компетентност.


9. ОТНОСНО: Писмо от Комисия по правни въпроси на 42-то Народно събрание относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, за становище.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

9.1. ОТЛАГА произнасянето по т. 9 за следващото заседание на комисията на 13.01.2014 г.


10. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБългария относно Проект на обхват и структура на доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2013 г.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

10.1. Предлага на Висшия съдебен съвет на основание чл. 130, ал. 6, т. 5 от Конституцията на Република България да определи обхват и структура на доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2013 г.
10.2. Точката да бъде включена в дневния ред за заседанието на ВСС на 09.01.2014 г.


11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/09.12.2013 г. на Комисия по дисциплинарни производства относно създаване на работна група за изработване на единни критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

11.1. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Юлиана Колева за представител на Комисия по правни въпроси в работната група за изработване на единни критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.
11.2. Решението по т. 11 да се предостави на Комисия по дисциплинарни производства, за сведение.


12. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” от 03.12.2013 г. относно регистрирани електронни пощенски кутии за всеки съд в домейна justice.bg, за сведение.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

12.1. Приема за сведение списъка на регистрираните пощенски кутии за всеки съд в домейна justice.bg.


13. ОТНОСНО: Молба от Стела Светлинова Шипковенска, назначена на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Шумен.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

13.1. При условие, че Стела Шипковенска е встъпила в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Шумен на основание решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 36 от 19.09.2013 г., няма пречка издадените болнични листове да се изпращат в НОИ от този съд.

14. ОТНОСНО: Становище от комисар Елиан Василев Стамболийски – ВНД директор на Областна дирекция на МВР-Кюстендил относно участие на Камелия Стефанова – прокурор в ОП-Кюстендил в конкурс за назначаване на административен ръководител на ОП-Кюстендил.

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Р Е Ш И:

14.1. Становището на комисар Елиан Василев Стамболийски – ВНД директор на Областна дирекция на МВР-Кюстендил относно участие на Камелия Стефанова – прокурор в ОП-Кюстендил в конкурс за назначаване на административен ръководител на ОП-Кюстендил не следва да се публикува на интернет-страницата на ВСС, тъй като същият не е в кръга на лицата по чл. 7 и чл. 8 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната .




17.12.2013 г. 		                   		ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:		     
                            ЮЛИАНА КОЛЕВА



Директор дирекция “Правна”:
    			           Саша Харитонова

Сътрудник на КПВ:
                               Мариана Георгиева



