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          На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 65 от
Правилника за организацията и дейността на Инспектората към ВСС и за
дейността на администрацията и на експертите /обн. ДВ, бр. 103 от
27.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. и доп., ДВ бр.35 от 30.04.2019
год., в сила от 02.052019 год. /, приетата годишна програма за провеждане
на планови и тематични проверки от Инспектората към ВСС  на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към окръжните
прокуратури за 2019 г. и заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към ВСС, се извърши тематична проверка
относно: образуването, движението и приключването на гражданските
дела, разгледани по реда на чл. 62, , ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ, образувани в
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. в следните районни съдилища:
Софийски районен съд, РС – Бургас, РС – Варна, РС – Велико Търново, РС
– Пловдив, РС – Благоевград, РС – Видин, РС – Враца, , РС – Габрово, РС
– Добрич, РС – Кърджали, РС – Кюстендил, РС – Ловеч, РС – Монтана, РС
– Пазарджик, РС – Перник, РС – Плевен, РС – Разград, РС – Русе, РС –
Силистра, РС – Сливен, РС – Смолян, РС – Стара Загора, РС – Търговище,
РС – Хасково, РС – Шумен, РС – Ямбол, РС – Мадан, РС – Златоград, РС –
Чепеларе, РС – Девин, РС – Несебър, РС – Царево, РС – Айтос и РС –
Карнобат.

 Проверката е възложена на инспектор Любомир Крумов и експерти
Мария Тодорова, Стефка Димитрова и Нина Николова и е извършена от
инспектор Любомир Крумов и експерт Мария Тодорова.

 Обхватът на проверката включва дейността на посочените по-горе
районни съдилища по образуване, разпределение, движение и
приключване на делата по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ, образувани по
искане на ИВСС за двегодишен период от време: от началото на 2017 г. до
края на 2018 г., както и анализ на постановените съдебни актове по същите
производства.

Цел на проверката: да съдейства за преодоляване на допуснати
нарушения и пропуски в дейността на съдилищата по образуване,
движение и приключване на делата, за обобщаване, анализиране и
уеднаквяване на практиката на съда в производството по чл. 62, ал. 7, вр.
ал. 6, т. 12 ЗКИ – разкриване на банкова тайна от районния съд по искане
на ИВСС, уредено в ЗСВ и ЗКИ.

Проверката е дистанционна и методът на извършването й включва:
събиране на статистически данни, справки и копия от образувани в
районните съдилища дела; проучване и обобщаване на статистическите
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съдебни актове за посочения период в Софийски районен съд, РС – Бургас,
РС – Варна, РС – Велико Търново, РС – Пловдив, РС – Благоевград, РС –
Видин,  РС –  Враца,  ,  РС –  Габрово,  РС –  Добрич,  РС –  Кърджали,  РС –
Кюстендил, РС – Ловеч, РС – Монтана, РС – Пазарджик, РС – Перник, РС
– Плевен, РС – Разград, РС – Русе, РС – Силистра, РС – Сливен, РС –
Смолян, РС – Стара Загора, РС – Търговище, РС – Хасково, РС – Шумен,
РС – Ямбол, РС – Мадан, РС – Златоград, РС – Чепеларе, РС – Девин, РС –
Несебър, РС – Царево, РС – Айтос и РС – Карнобат.

I.Нормативна уредба

Със ЗИД на Конституцията на Република България /ДВ бр.100 от
18.12.2015 г./ беше допълнен чл. 132а, ал. 6, касаеща правомощията на
ИВСС, като беше предвидено Инспекторатът да извършва проверки за
почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на
имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които
накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване
на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Във връзка с горепосоченото изменение на Конституцията на РБ
бяха извършени и съответните промени в ЗСВ. Със ЗИД на ЗСВ /обн. ДВ
бр.62 от 09.08.2016 г., в сила от 09.08.2016 г./ беше създаден нов раздел Iа
Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и
следователите, в глава IХ Статут на съдиите, прокурорите и следователите.
В този раздел са уредени: вида и броя на декларациите, които магистратите
следва да подават пред ИВСС, сроковете, в които това следва да бъде
направено, обстоятелствата и данните, които подлежат на деклариране,
касаещи магистрата, съпруг, с когото не е във фактическа раздяла, лица
във фактическо съжителство на съпружески начала с декларатора и
ненавършилите пълнолетие деца, по отношение на които упражнява
родителски права. Предвидено е воденето и поддържането на електронни
публични регистри на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ и на
влезлите в сила наказателни постановления /чл. 175 г ЗСВ/.

В определен в чл. 175д, ал. 1 ЗСВ срок /3-месечен до изм. ДВ бр.7 от
2018 г. и 6-месечен след това/, започващ да тече след изтичане на срока за
подаване на съответната декларация, ИВСС извършва проверка за
достоверността на декларираните факти. Според чл.175е ЗСВ проверката
се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти с получената
информация от електронните бази данни и други информационни масиви,
поддържани от държавните и общински органи, органите на съдебната
власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на
вписване, обявяване или удостоверяване. Във връзка с осъществяване на
правомощията по извършване на проверката, освен прекия и безплатен
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достъп, ИВСС може да изисква допълнителна информация от държавните
органи, органите на местно самоуправление и местна администрация,
органи на съдебната власт и други институции, които са длъжни в
едномесечен срок от получаване на искането да предоставят необходимата
информация. Уредена е и възможността ИВСС да получава информация от
информационните системи по чл. 56 и чл. 56а ЗКИ. Главният инспектор и
инспекторите от ИВСС могат да искат разкриване на банкова тайна, на
застрахователна тайна, както и на данъчна и осигурителна информация.
Проверката за достоверността на декларираните факти, извършвана чрез
съпоставянето им с получената информация приключва с доклад за
съответствие, когато не е установена разлика между декларираните факти
и получената информация. След допълнението на чл. 175ж, ал. 1 ЗСВ - ДВ
бр. 11 от 07.02.2020 г. е добавен израза „в размер до 10 000 лева“. В
останалите случаи проверката приключва с доклад за несъответствие, за
което лицето се уведомява и му се дава срок за отстраняване на
непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства, което се извършва
с подаване на нова декларация. В зависимост от размера на
продължаващото несъответствие между декларираните и установените
факти, ИВСС или изпраща доклада на компетентните органи за
извършване на проверка на имущественото състояние на лицето, ако
несъответствието е над 20 000 лева /чл. 175ж, ал. 4 ЗСВ/, или образува
допълнителна проверка при несъответствие от 5 000 лева до 20 000 лева, а
след изменението на чл. 175з, ал. 1 ЗСВ, обн. ДВ бр. 11 от 07.02.2020 г.  -
от 10 000 лв. до 20 000 лева. Допълнителна проверка се извършва и при
данни за конфликт на интереси, както и по сигнал, отговарящ на
изискванията, посочени в чл. 175з, ал. 5 ЗСВ. При тази проверка е
разширен обхвата на събираната информация, който е определен в чл.
175з, ал. 2 ЗСВ.

Извършването на проверките, основна и допълнителна, е свързано
със събирането на голям обем от информация от различни институции,
извън информацията, до която ИВСС има пряк достъп чрез електронните
база данни и другите информационни масиви, поддържани в съответните
оторизирани публични институции. Част от тази информация са
сведенията, представляващи банкова тайна, т.е. фактите и обстоятелствата,
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите
на банката – чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Съгласно чл. 62, ал. 5 ЗКИ банката може да
дава сведения по ал. 2 за отделни клиенти при определени условия и ред –
с тяхно съгласие или по решение на съда. С изменението на чл. 62, ал. 6
ЗКИ – ДВ бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г. е създадена нова точка
12, според която съдът може да постанови разкриване на сведенията по ал.
2 и по искане на главния инспектор или инспектор от ИВСС. Съгласно
разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ районният съдия се произнася по
искането по ал. 6, т. 12 с мотивирано решение в закрито съдебно заседание,
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не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя периода, за
който се отнасят сведенията по ал.1. Решението на съда е окончателно и не
подлежи на обжалване.

Разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ урежда родовата подсъдност на
делата, образувани по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ пред
районния съд. Не е уредена изрично местната подсъдност на тези дела.
Тази празнота в нормативната уредба доведе до един основен проблем при
разглеждане на образуваните през 2017 г. и до средата на 2018 г. ЧГД по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна. С оглед прилагането на
различни разпоредби при определяне на местната подсъдност на тези дела
се създаде противоречива съдебна практика. Едни от съдилищата
определяха местната подсъдност на делата според седалището на ИВСС,
изхождайки от възприетия от тях вид на производството, а именно
специфично съдебно производство, най-близко до охранителното. В тази
връзка на основание чл. 531, ал. 2 ГПК някои съдилища масово
прекратяваха производствата по образуваните дела по чл. 62, ал. 7, вр. чл.
62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и ги изпращаха за разглеждане по подсъдност на
Софийския районен съд, независимо от това, че ИВСС е направил
искането по постоянния адрес на проверяваното лице, който е в техния
съдебен район. В Софийския районен съд беше установена различна
съдебна практика, според която местната подсъдност на делата,
разглеждани в производство най-близко по своя вид до безспорната
съдебна администрация, се определя от нормите на общия исков процес,
т.е. чл. 105 ГПК, поради което производствата са прекратявани и
изпращани за разглеждане на съда, в чийто съдебен район е постоянния
адрес на проверяваното лице. На същото основание СРС е повдигал и
препирни за подсъдност. С цел разрешаване на този проблем беше
извършена законодателна промяна на ЗСВ и със ЗИД на ЗСВ – обн. ДВ бр.
49 от 12.06.2018 г. бе изменена разпоредбата на чл. 175д, ал. 6, като се
предвиди изрично, че исканията за разкриване на банкова тайна се
предявяват пред районния съд, в чийто район е постоянния адрес на
лицето, по отношение на което се иска разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна.

С разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ искане за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна пред районния съд могат да
правят главният инспектор или инспектор от ИВСС. Според редакцията на
разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 62 от 2016 г./ е предвидена
възможността ИВСС да получава информация от Информационната
система за паричните задължения на клиентите по чл. 56 ЗКИ, както и да
иска разкриване на банкова тайна.

С разпоредбата на чл.  56а,  ал.  1  ЗКИ /Нов -  ДВ бр. 94 от 2015 г., в
сила от 1.01.2017 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2016 г., бр. 20 от 2018 г., в сила от
6.03.2018 г., изм., бр. 94 от 2019 г.) Българската народна банка е задължена
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да създаде и поддържа електронна информационна система, съдържаща
данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с
международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки,
платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на
сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица,
действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори
по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните
пълномощници. Според ал. 3, т. 6 от същата разпоредба достъп до
информацията от системата е предоставен и на Инспектората към ВСС, с
оглед изпълнение на правомощията му по раздел Iа, глава девета от ЗСВ. С
последното изменение на разпоредбата /ДВ бр. 11 от 07.02.2020 г./ ИВСС
има право на този достъп за целите на глава девета, раздел 1а и раздел 1б
от ЗСВ по отношение на имуществото на съдии, прокурори и следователи.
Според редакцията на разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /изм. ДВ бр. 49
от 2018 г./ възможността на ИВСС да получава информация е разширена,
като е включена и информационната система по чл. 56а ЗКИ. Налага се
извод, че искането от ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е
пряко обвързано с информацията, получена от регистъра на БНБ по чл. 56а
ЗКИ, касаеща данните за номерата на банковите сметки, водени от
съответните банки относно титулярите им. Със същото изменение изрично
е предвидено, че главният инспектор и инспекторите от ИВСС могат да
искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е
постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено
съгласие по чл. 62, ал 5, т. 1 ЗКИ.

Както бе отбелязано по-горе банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката /чл. 62, ал. 2 ЗКИ/. За целите и при
условията на чл. 56 ЗКИ банката  предоставя сведенията по ал. 2 на БНБ.
Същите сведения банката  може да дава за отделни клиенти само с тяхно
съгласие или по съдебен ред. Редът, условията, формата и съдържанието на
съгласието не са уредени в ЗКИ, а във вътрешните правила на отделните
банки, което създаде друг сериозен проблем в дейността на ИВСС.
Практическите проблеми, свързани с даване на съгласие от страна на
магистратите, предполагащо съобразяване с различните правила на
банките, доведе до невъзможност да се използва този способ на разкриване
на банкова тайна. Въвеждането на препращащата към чл. 62, ал. 5, т. 1 ЗКИ
норма в ЗСВ също не разреши проблема, а в определени ситуации го
задълбочи. От една страна банките не винаги се съобразяваха с даденото
по нарочно създаден образец съгласие от магистрата, а от друга страна то
се явяваше отрицателна процесуална предпоставка за уважаване на
искането от съда. Този проблем бе разрешен с изменението на чл. 175д, ал.
6 ЗСВ /ДВ бр. 11 2020 г./, когато се добави ново изречение към
разпоредбата, според което съгласието се дава пред ИВСС в писмена
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форма без нотариална заверка на подписа по образец, утвърден от главния
инспектор. По този начин беше избегнато прилагането на различните
правила в различните банки относно формата на съгласие, реда и
условията за даването му.

Определеният с разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ /ДВ бр. 62 от
2016 г./ тримесечен срок след изтичане на срока за подаване на
декларацията за извършване от ИВСС на проверката за достоверност на
декларираните факти, бе променен на шестмесечен с изменението на ЗСВ
/ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г./  Срокът беше увеличен, тъй като в тези времеви
рамки не можеше реално да се извърши проверката, а от друга страна за
аналогична  проверка, предвидена в ЗПКОНПИ, е определен 6-месечен
срок.

Следва да се прави разлика между извършване на проверката за
достоверност на декларираните факти и дейността по събиране на
необходимата и достатъчна информация от съответните институции,
информационни масиви и регистри, за да бъде тя съпоставена с данните от
декларациите на магистратите. Разкриването на банковата тайна е част от
дейността по събиране на информацията, а не част от същинската проверка
за достоверност, поради което не е обвързана с определения в чл. 175д, ал.
1 ЗСВ срок.

Организацията и реда за извършване на проверките по глава девета,
раздел Iа от ЗСВ са уредени в раздел IV от Правилника за организацията на
дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите,
актуален към 02.05.2019 г. В раздела се съдържат разпоредби относно:
задължените лица, които следва да подават декларации за имущество и
интереси в страната и в чужбина, вида на декларациите и срока на
подаването им, обстоятелствата, които следва да бъдат декларирани, срок
на извършване на проверката, видове проверки и документите, с които те
приключват.

В чл. 69 от Правилника е посочен предмета на проверките,
изразяващ се в съответствието на обстоятелствата в декларациите,
подавани от магистратите с получената информация от държавните и
общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред
които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване. Според чл. 73, ал. 2 от Правилника за събиране на
необходимата за извършване на проверката информация, ИВСС има
правата по чл. 175д, ал. 2 – 7, а с изменението на ЗСВ /ДВ бр.11 от 2020 г/.
и по ал. 8. Според цитирания текст от Правилника, съобразен с
предходната алинея за определяне на срока на извършване на проверката и
чл. 69 от същия нормативен акт е ясно разграничението между същинската
проверка и дейността по събирането на информацията, необходима за
самата проверка.
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II.Констатации, изводи и препоръки относно дейността
по образуване, движение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ

РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Бяха проверени следните, изискани и получени при извършване на
КПП през 2019 г. в  РС - Айтос копия от частни граждански дела: ЧГД №
721/2017 г., ЧГД № 722/2017 г., ЧГД № 723/2017 г., ЧГД № 734/2017 г.,
ЧГД № 792/2017 г., ЧГД № 793/2017 г., ЧГД № 806/2017 г., ЧГД №
816/2017 г., ЧГД № 832/2017 г.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Образуваните дела през 2017 г., по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, в РС – Айтос са общо 9 броя,
всички приключени с решения за уважаване на искането, постановени в
законоустановения 24-часов срок, в деня на образуване на делото.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. В РС – Айтос,
заедно с административния ръководител правораздават 4 съдии, които
разглеждат както наказателни, така и граждански дела. Един от съдиите е
командирован със заповед на председателя на ОС - Бургас от 15.05.2017 г.
в друг съд. В РС – Айтос, съгласно вътрешните правила за разпределение
на делата, книжата, въз основа на които се образуват дела, се предават на
административния ръководител в деня на постъпването или най-късно на
следващия ден и всички видове дела се разпределят между всички съдии.
Делата се образуват, ако са налице процесуалните изисквания за това, от
председателя на съда, който определя вида им и докладчика, съобразно
принципа на случайния подбор. При отсъствие е заместван от районен
съдия или съдебен служител, определен със заповед. Книжата, по които се
образуват граждански дела, постъпващи по дежурство се разпределят
съгласно одобрения от административния ръководител в началото на всеки
календарен месец график на дежурствата на магистратите. При отсъствие
на съдия, независимо от срока на отсъствието, не му се разпределят дела,
по които закон предвижда незабавно произнасяне. По тези категории дела
съдията се включва в случайното разпределение в деня, когато се връща на
работа. Опцията „по дежурство“ – ръчно, се прилага по конкретно
изброени групи частни граждански дела, както и всички дела, по които
закон предвижда незабавно произнасяне.
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Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането от ИВСС от председателя на съда, с изключение на
2 – разпределени от дежурен съдия. Върху първата страница от искането
на ИВСС е поставен печат съдържащ наименованието на съда, входящия
номер на документа и точен час и дата на постъпване в съда, удостоверени
с подпис. Делата се образуват като частни граждански. Образуваните дела
по постъпилите през м. август 2017 г. книжа, са разпределени автоматично
на единствения съдия на работа, като останалите трима са изключени от
разпределението, поради ползване на платен годишен отпуск и
командироване. Образуваните през м. септември ЧГД са разпределени
ръчно на дежурен съдия, с едно изключение – ЧГД № 832/2017 г. е
разпределено на 25.09.2017 г. от председателя на съда автоматично между
двама съдии, като от избора са изключени двама съдии, един от които
командирован, а другия – поради това, че има интерес от изхода на делото
– искането се отнася до съдията и съпруга му. Групата на разпределение на
делата е: „Частни граждански дела“, а групата по натовареността:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито

съдебно заседание, проведено в деня на образуването им. Решенията са
постановени същия ден. Мотивирани са. С диспозитива съдиите са
постановили на основание чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
разкриване на информация относно наличностите към посочена дата по
изброени индивидуализирани чрез номер и банка банкови сметки,
собственост на проверяваното от ИВСС лице. Банките са задължени да
предоставят сведенията на инспектора от ИВСС, направил искането, в
определен срок. Указани са изпращане на препис от решението на ИВСС и
необжалваемост на акта. С решенията по ЧГД № 721/2017 г., ЧГД №
722/2017 г., ЧГД № 723/2017 г. и ЧГД № 734/2017 г. съдът е определил
срок до един месец, считано от датата на постъпване на искането в
централното управление на съответната банка. С решенията по ЧГД №
792/2017 г., ЧГД № 793/2017 г., ЧГД № 806/2017 г.,ЧГД № 816/2017 г. и
ЧГД № 832/2017 г.  е определен 30-дневен срок, считано от датата на
постановяване на съдебния акт.

ЧГД  № 734/2017 г. е образувано по постъпилото на 18.08.2017 г. по
подсъдност ЧГД № 838/2017 г. на РС – Карнобат, производството по което
е било прекратено с определение № 341/28.07.2017 г. След като съдът е
установил, че постоянният адрес на проверяваното лице е в гр. Айтос, е
приложил общите правила за определяне на местната подсъдност,
изхождайки от специалния гражданско-правен характер на
производството, което не е охранително. Съдът е приел, че следи служебно
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за местната подсъдност, предвид на това, че производството е
едностранно.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Айтос копия от частни
граждански дела : ЧГД № 438/2018 г., ЧГД № 520/2018 г., ЧГД № 521/2018
г., ЧГД № 566/2018 г. и ЧГД № 567/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Айтос са общо 5 броя,
всички приключени с решения за уважаване на искането, постановени в
законоустановения 24-часов срок, в деня на образуване на делото.

По искането на ИВСС за разкриване на банкова тайна се образуват
частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането от ИВСС от председателя на съда. Върху първата
страница от искането на ИВСС е поставен печат, съдържащ
наименованието на съда, входящия номер на документа и точен час и дата
на постъпване, удостоверени с подпис. Проверените дела са разпределени
ръчно от председателя на съда на дежурен съдия. Групата на
разпределение на делата е: „Частни граждански дела“, а групата по
натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“, с изключение на ЧГД № 438/2018 г., по
което, според протокола за избор на докладчик групата по натовареността
е : „Други граждански дела“.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито

съдебно заседание, проведено в деня на образуването им. Решенията са
постановени същия ден. Мотивирани са. С диспозитива съдиите са
постановили на основание чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
разкриване на информация относно наличностите към посочена дата по
изброени индивидуализирани чрез номер и банка банкови сметки,
собственост на проверяваното от ИВСС лице. Банките са задължени да
предоставят сведенията на инспектора от ИВСС, направил искането, в
определен срок. Указани са изпращане на препис от решението на ИВСС и
необжалваемостта на акта. С решенията по ЧГД № 438/2018 г., ЧГД №
520/2018 г., ЧГД № 521/2018 г. съдът е определил срок до един месец,
считано от датата на постъпване на искането в централното управление на
съответната банка. С решенията по ЧГД № 566/2018 г. и ЧГД № 567/2018
г. срок не е определен. В решенията по тези две дела не са
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индивидуализирани банковите сметки на проверяваните лица, освен по
името им и банките, в които се намират.

III. Изводи
През 2017  г.  и през 2018  г.,  в РС –  Айтос,  по искане на ИВСС за

разкриване на банкова тайна, се образуват частни граждански дела, които
се разпределят от председателя на съда на дежурен съдия. При отсъствие
на административния ръководител, образуващият и разпределящ съдия се
определя с изрична заповед. Дежурствата се дават по утвърден от
председателя на съда месечен график. В РС – Айтос са образувани малко
на брой дела и през двете години, 9 – през 2017 г. и 5 – през 2018 г., като
през втората проверявана година броят им е намалял наполовина. При
постъпване на искането, освен входящ номер и дата, върху документа са
вписва и точния час, което е съобразено с изискването за произнасяне в
срок от 24 часа. Групата на разпределение на делата е: „Частни граждански
дела“, а групата по натовареността: „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“, с допуснато
едно различие, посочено по-горе в констатациите. Делата се образуват в
деня на постъпване на искането в съда и се разглеждат и решават в
установения от закона, чл. 62, ал. 7 ЗКИ, 24-часов срок. Съдиите
разглеждат делата в закрито заседание и постановяват съдебни актове,
именувани решения, в деня на образуване на делото. Решенията са
мотивирани подробно. В диспозитива съдиите са постановили на
основание чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ разкриване на
информация относно наличностите към посочена дата по изброени
индивидуализирани чрез номер и банка банкови сметки, собственост на
посоченото в искането от ИВСС лице. Банките са задължени да
предоставят сведенията на инспектора от ИВСС, направил искането, в
определен срок. Указани са изпращане на препис от решението на ИВСС и
необжалваемостта на акта. Независимо от броя на различните банки, в
които е допуснато разкриването на банкова тайна, на ИВСС служебно е
изпращан по един заверен препис от постановеното съдебно решение.

Само по две от проверените решения, постановени през 2018 г., се
констатираха неиндивидуализирани банкови сметки в диспозитива, в
който са посочени само банките, в които лицето има разкрити и налични
сметки. В две от решенията през 2018 г. не е определен и срок за
разкриване на банковата тайна. Определените в останалите решения
срокове не са еднозначни:  или до един месец, считано от датата на
постъпване на искането в централното управление на съответната банка,
или 30-дневен от датата на постановяване на решението. Следва да се има
предвид, че в производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ не е предвидено
посочване на срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна. Предвиденият в ал. 5 на чл. 175д ЗСВ едномесечен срок от датата на
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постъпване на искането от ИВСС за предоставяне на необходимата
информация е задължителен за органите по ал. 4 на чл. 175д ЗСВ, вкл.
банковите институции.

Съдиите от РС – Айтос са приели, че местната подсъдност на делата
се определя от постоянния адрес на лицето, по отношение на което се
извършва проверката от ИВСС, изхождайки от общите правила за местната
подсъдност по чл. 105 ГПК, като са възприели производството по чл. 62,
ал. 7 ЗКИ като специално гражданско-правно производство, но не
охранително. Освен това са приели, че съдът служебно следи за местната
подсъдност, предвид едностранния характер на производството.

В заключение следва да се отбележи, че при проверката не бяха
констатирани нарушения по образуване, разпределение, движение и
приключване в установения законен срок на производствата по чл. 62, ал. 7
ЗКИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Следва да се даде препоръка единствено за
уеднаквяване на практиката на съда по отношение определяне на срок в
решенията за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Айтос  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС-Айтос, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС-Айтос, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
 2. Да се обсъди констатираната различна практика на съдиите от
РС – Айтос при определяне/неопределяне на срок за разкриване на
банковата тайна, с цел уеднаквяването й.

РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Бяха проверени копия от следните ЧГД, образувани през 2017 г. в РС
– Благоевград, разпределени на различни докладчици :

- ЧГД № 2493/2017 г., образувано на 18.09.2017 г. и прекратено на
същата дата;
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- ЧГД № 1884/2017 г., образувано на 01.08.2017 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 2012/2017 г., образувано на 04.08.2017 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 2327/2017 г., образувано на 05.09.2017 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1828/2017 г., образувано на 25.07.2017 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1860/2017 г., образувано на 28.07.2017 г. и прекратено на
същата дата.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. в РС – Благоевград са общо 94
броя, като по всички дела производствата са прекратени и делата са
изпратени по подсъдност на Софийския районен съд.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 82 дела
определението е постановено в законоустановения 24-часов срок в деня на
образуване на делото. По 2 дела определенията са постановени на
следващия ден от образуването им. По 10 дела процесуалният срок не е
спазен, тъй като съдебните актове са постановени в срок от 6 до 8 дни от
образуването на делата. Докладчик по тези дела е съдия Габриела
Тричкова.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Благоевград делата
в група „Дела по ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят електронно, автоматично, на случаен принцип между всички
граждански съдии, които са на работа. Изключват се отсъстващите по
обективни причини.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове
са определения, които са подробно мотивирани. За да приемат, че РС –
Благоевград не е компетентен да разгледа искането на ИВСС по ЗКИ,
съдиите са се мотивирали еднозначно. Приели са, че законодателят в чл.
62, ал. 7 ЗКИ е определил родово компетентния съд, но законът не съдържа
разпоредби, касаещи местно компетентния съд, който да се произнесе по
искането на ИВСС. Приели са, че производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е
охранително и приложение намира разпоредбата на чл. 531, ал. 2 ГПК,
съгласно която молбата се депозира пред съда по адреса на молителя.
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Позовали са се и на едностранността на производството, както и на
съдебна практика на ОС – Благоевград в този смисъл.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

От образуваните през 2018 г. общо 80 частни граждански дела по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна, производствата са
прекратени по 59 дела, като 57 от тях са изпратени по подсъдност на СРС.
По 2 дела производствата са прекратени поради недопустимост на
искането, при липса на правен интерес.

Бяха проверени копия от следните ЧГД, образувани през 2018 г. в РС
– Благоевград, разпределени на различни докладчици, производствата, по
които са прекратени и делата са изпратени по подсъдност на Софийския
районен съд:

- ЧГД № 1344/2018 г., образувано на 25.05.2018 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1240/2018 г., образувано на 17.05.2018 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1430/2018 г., образувано на 31.05.2018 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 626/2018 г., образувано на 09.03.2018 г. и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1274/2018 г., образувано на 21.05.2018 г.и прекратено на
същата дата;

- ЧГД № 1275/2018 г., образувано на 21.05.2018 г. и прекратено на
същата дата.

- ЧГД № 1416/2018 г., образувано на 30.05.2018 г. и прекратено на
същата дата.

Бяха проверени и копия от следните ЧГД, образувани  през 2018 г.,
разпределени на различни докладчици, постановили решения за уважаване
изцяло на искания на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ:
ЧГД № 1951/2018 г., ЧГД № 1841/2018 г., ЧГД № 1830/2018 г., ЧГД №
16/2018 г.,  ЧГД № 1954/2018 г., ЧГД № 2042/2018 г., ЧГД № 1650/2018 г.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 79 дела
съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок. Решенията
са обявени в деня на образуването на делата. Само по едно дело – ЧГД №
1447/2018 г. съдебният акт е постановен в 3-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Благоевград,
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делата в група „Дела по ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят електронно, автоматично, на случаен
принцип между всички граждански съдии, които са на работа. Изключват
се отсъстващите по обективни причини.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата, приключили с определения за прекратяване на

производството, са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на
провеждането му, съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове
са определения, които са подробно мотивирани. За да приемат, че РС –
Благоевград не е компетентен да разгледа искането на ИВСС по ЗКИ,
съдиите са се мотивирали еднозначно. Приели са, че законодателят в чл.
62, ал. 7 ЗКИ е определил родово компетентния съд, но законът не съдържа
разпоредби, касаещи местно компетентния съд, който да се произнесе по
искането на ИВСС. Приели са, че производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е
охранително и приложение намира разпоредбата на чл. 531, ал. 2 ГПК,
съгласно която молбата се депозира пред съда по адреса на молителя.
Позовали са се и на едностранността на производството, както и на
съдебна практика на ОС – Благоевград в този смисъл.

ЧГД № 1242/2018 г. е образувано на 17.05.2018 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е на
същата дата на съдия Силвия Николова между седем съдии при 100 %
натовареност за всеки. С определение от същата дата производството е
прекратено и делото е изпратено по подсъдност на СРС на основание чл.
531,  ал.  2  ГПК.  С определение № 15756  от 16.07.2018  г.  по ЧГД №
8964/2018 г. СГС, ТО, 6 състав, във връзка с повдигнатия от СРС спор за
подсъдност е определил РС – Благоевград за местно компетентен да
разгледа искането на ИВСС. СГС е приел, че производството не може да
бъде класифицирано като охранително, тъй като се инициира от държавен
орган, упражняващ регламентирана със специален закон дейност за
извършване на проверка по чл. 175д ЗСВ. С оглед на това намесата на съда
гарантира обществения интерес и не представлява съдействие за
упражняване на граждански права на частноправен субект. В тази връзка
следва по аналогия да се приложи разпоредбата на чл. 105 ГПК,
определяща общата местна компетентност на съда по постоянния адрес на
проверяваното лице. С определение от 27.07.2018 г. РС – Благоевград е
прекратил производството по ЧГД 1242/2018 г. поради недопустимост на
искането, като го е върнал на ИВСС. Недопустимостта е обоснована с
липсата на правен интерес, тъй като РС – Благоевград е постановил
решение на 16.07.2018 г., с което е уважил изцяло идентично искане, по
което на 16.07.2018 г. е било образувано ЧГД № 1829/2018 г.

ЧГД № 1445/2018 г. е образувано на 01.06.2018 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е на
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01.06.2018 г. на съдия Маркова между шест съдии при 100 % натовареност
за всеки, при изключване на един съдия в отпуск. С определение от същата
дата производството е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на
СРС на основание чл. 531, ал. 2 ГПК. С определение № 16900 от 02.08.2018
г. по ЧГД № 9271/2018 г. СГС, 1-во ГО, 24 състав, във връзка с
повдигнатия от СРС спор за подсъдност, е определил РС – Благоевград за
местно компетентен да разгледа искането на ИВСС. СГС е приел, че
следва да се приложи разпоредбата на чл. 105 ГПК, определяща общата
местна компетентност на съда по постоянния адрес на проверяваното лице.
С определение от 10.08.2018 г. РС – Благоевград е прекратил
производството по ЧГД 1445/2018 г., поради недопустимост на искането.
Недопустимостта е обоснована с липсата на правен интерес, тъй като РС –
Благоевград е постановил решение, с което е уважил изцяло идентично
искане, по което на 25.06.2018 г. е било образувано ЧГД № 1650/2018 г.

Делата, приключили с решения за уважаване на искането изцяло, са
разгледани в закрито заседание, като е записан денят на провеждането му,
съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове са решения, които
са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за оправомощаването
на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което се иска
разкриване на банкова тайна, целите на искането, периода, за който се
отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен
периода, за който се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна.
Посочени са още: лицата – титуляри на банковите сметки, периода,
съответната банка и сметки. Указано е, че решението не подлежи на
обжалване, като не винаги е указвано изпращането на заверен препис на
ИВСС, но преписи са изпратени с нарочни писма. По всички проверени
решения не е определен срок за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна. В две от решенията не са посочени изрично конкретните
банки и сметки, касаещи проверката. Съдът е препратил към справки за
банкови сметки от регистъра по чл. 56а ЗКИ.

Двадесет от общо 21 частни граждански дела, приключили с
решение за уважаване на искането на ИВСС изцяло, са образувани в
периода от 22.06.2018 г. до 02.11.32018 г., т.е. след изменението на чл.
175д, ал. 6 ЗСВ –ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г., според което главният
инспектор и инспекторите от ИВСС могат да искат разкриване на банкова
тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, с
изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 ЗКИ.

ЧГД № 1417/2018 г. е образувано на 30.05.2018 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е на
30.05.2018 г. на съдия Дончева между седем съдии при 100 % натовареност
за всеки. С определение от същата дата производството е прекратено и
делото е изпратено по подсъдност на СРС на основание чл. 531, ал. 2 ГПК.
С определение № 15716 от 13.07.2018 г. по ЧГД № 9188/2018 г. СГС, ГО,



17

2-Г въззивен състав, във връзка с повдигнатия от СРС спор за подсъдност е
определил РС – Благоевград за местно компетентен да разгледа искането
на ИВСС. СГС е приел, че следва да се приложи разпоредбата на чл.105
ГПК, определяща общата местна компетентност на съда по постоянния
адрес на проверяваното лице. С разпореждане от 19.07.2018 г. РС –
Благоевград на основание чл. 101, ал. 1 ГПК е указал на ИВСС в 3-дневен
срок от получаване на съобщението да представи справка от регистъра по
чл. 56а ЗКИ. С решение № 7996 от 23.08.2018 г., постановено от дежурен
съдия Беровски /приложен протокол за преразпределение/, съдът е уважил
изцяло искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

III. Изводи:
         Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. в РС – Благоевград са общо 94
броя, като по всички дела производствата са прекратени и делата са
изпратени по подсъдност на Софийския районен съд. Само по 10 дела
процесуалният 24-часов срок не е спазен, като съдебните актове са
постановени в срок от 6 до 8 дни от образуването на делата. Докладчик по
тези дела е съдия Габриела Тричкова.
        Образуваните дела през 2018 г. са общо 80 броя, от които 21 дела са
приключили с решение за уважаване на искането изцяло, 2 дела са
прекратени, поради липса на правен интерес /вече уважено с влязло в сила
решение идентично искане/ и по 57 дела производството е прекратено
поради липса на местна компетентност и делата са изпратени по
подсъдност, за разглеждане от СРС. Приключилите с решение за
уважаване на искането 20 дела, са образувани след изменението на чл.
175д, ал. 6 ЗСВ, с което по законодателен път е уредена мастната
подсъдност по постоянен адрес на лицето, по отношение на което се иска
разкриване на банкова тайна. По едно от делата, образувано преди влизане
в сила на изменението /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г./, решението е
постановено, след като по повдигнат спор за подсъдност от СРС, СГС е
определил РС – Благоевград за местно компетентен да се произнесе по
искането, постъпило на 30.05.2018 г.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 79 дела
съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок. Решенията
са обявени в деня на образуването на делата. Само по едно дело съдебният
акт е постановен в 3-дневен срок. Преодолян е проблема с допуснатите
отклонения при спазване на 24-часовия срок през 2017 г.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Благоевград делата
в група „Дела по ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
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разпределят електронно, автоматично, на случаен принцип между всички
граждански съдии, които са на работа. Изключват се отсъстващите по
обективни причини.
           Съдиите в РС – Благоевград са поддържали константна съдебна
практика до изменението на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от 1206.2018 г./,
при разрешаване на предварителния процесуален въпрос относно това
дали делото им е местно подсъдно. Родовата подсъдност е определена с
разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ, според която по искането по ал. 6 се
произнася районният съдия. Образуваните в РС – Благоевград през 2017 г.
и до 14.06.2018 г. вкл. през 2018 г. частни граждански дела по искане от
ИВСС за разкриване на банкова тайна, съдиите са приели, че са им местно
неподсъдни, като са се позовали на разпоредбата на чл. 531, ал. 2 ГПК,
изхождайки от определянето на производството като охранително. В тази
връзка са приели, че е делото е подсъдно на районния съд по седалището
на молителя ИВСС и са изпратили всички дела на Софийския районен съд.
По делата, по които СРС е повдигнал препирня за подсъдност Софийският
градски съд е определил РС – Благоевград за компетентен да разгледа
искането на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ.  СГС е приел,  че
производството не може да бъде класифицирано като охранително, тъй
като се инициира от държавен орган, упражняващ регламентирана със
специален закон дейност за извършване на проверка по чл. 175д ЗСВ. С
оглед на това намесата на съда гарантира обществения интерес и не
представлява съдействие за упражняване на граждански права от
частноправен субект. Според СГС по аналогия следва да се приложи
разпоредбата на чл. 105 ГПК, определяща общата местна компетентност на
съда по постоянния адрес на лицето, за което се отнася искането за
разкриване на банкова тайна.
           Проверката не констатира нарушения при образуване и
разпределение на частните гражданските дела по искане на ИВСС по чл.
62, ал. 6, т 12 ЗКИ. Делата се образуват незабавно, в деня на постъпване на
искането, разпределят се също незабавно, между присъстващите на работа
съдии, при изключване на отсъстващите по обективни причини, което е
съобразено с изискването по чл. 62, ал. 7 ЗКИ за произнасяне в срок до 24
часа.

Допуснатите през 2017 г. нарушения на процесуалния срок за
произнасяне, през 2018 г. са преодолени, като по всички дела /с
изключение само на едно/, съдиите са се произнесли своевременно и
съобразно законоустановения срок.

Всички постановени актове са мотивирани подробно. В
определенията, с които производството е прекратено и делото изпратено
по подсъдност на СРС, съдиите подробно са се мотивирали, защо според
тях производството по искане от ИВСС по чл. 652, ал. 6, т. 12 ЗКИ е
охранително. Подробно са мотивирани и другите две определения за
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прекратяване на производството поради недопустимост. Липсата на правен
интерес за молителя ИВСС е обоснована с влязло в сила решение, с което
идентично искане вече е било уважено. Правилото, когато по идентични
искания има образувани повече от едно дела в един и същ районен съд, по-
късно образуваните да се прекратяват и да се разглежда и приключва по
същество само първото образувано, в конкретния случай не е приложено
по обективни причини. Първото образувано дело е било прекратено по
подсъдност и е върнато обратно под същия номер в РС – Благоевград, едва
след разрешаване на препирнята за подсъдност, като междувременно по
ново идентично искане от ИВСС вече е било образувано второто по ред
дело. Мотивирани са и решенията, с които искането на ИВСС е уважено
изцяло, В диспозитива на решението изрично е посочен периода, за който
се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна. Посочени са още:
лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметки.
Указано е, че решението не подлежи на обжалване, като не винаги е
указвано изпращането на заверен препис на ИВСС, но препис е изпратен с
нарочно писмо. По всички проверени решения не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. В две от
решенията не са посочени изрично конкретните банки и сметки, касаещи
проверката, като съдът е препратил към справките за банкови сметки от
регистъра по чл. 56а ЗКИ, към които впрочем отпращане има в самото
искане за разкриване на банкова тайна.

Следва да се отбележи,  че бе проверено и едно дело,  по което
производството е било оставено без движение и на молителя са дадени
указания за отстраняване на нередовности, въпреки изискването на закона
за произнасяне на съда в срок от 24 часа и съществуващата процесуална
възможност за подаване на ново надлежно искане, предвид
обстоятелството, че решението не се ползва със сила на пресъдено нещо.

Въз основа на направените констатации, се налагат изводи за липса
на допуснати нарушения в дейността по образуване, разпределение,
движение и приключване на частните граждански дела, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна в РС – Благоевград и
липсата на противоречива практика между отделните съдебни състави,
препоръки не следва да бъдат давани, освен на общо събрание съдиите
да обсъдят приложението на разпоредбите на чл. 127 – чл. 129 ГПК в
производството по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12  ЗКИ. Дори да се
приеме за неправилна съдебната практика по определяне на местната
компетентност на съда по исканията по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, то въпросът
е разрешен законодателно с изменението на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49
от 12.06.2018 г./
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  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд –Благоевград да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Благоевград, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС - Благоевград, възложена със заповед № ТП-
01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
 2. Да се обсъди приложението на разпоредбата на чл. 101 ГПК в
производството по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12  ЗКИ.

РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ в РС –Бургас са общо 223, от които
63 са приключени с решение за уважаване на искането изцяло, а по 160 е
постановено решение за отхвърляне на искането или за оставянето му без
уважение. През 2017 г. няма производства оставени без движение, дела
приключили с прекратяване и оставяне на искането без разглеждане. Няма
и постановени решения, с които искането е уважено частично.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Бургас копия от частни
граждански дела, образувани през 2017 г. :

1/ ЧГД № 5407/2017 г., ЧГД № 5458/2017 г., ЧГД № 5474/2017 г.,
ЧГД № 5476/2017 г., ЧГД № 5572/2017 г.,  ЧГД № 5771/2017 г.,  ЧГД №
5829/2017 г., ЧГД № 5844/2017 г.,  ЧГД № 5856/2017 г., ЧГД № 6068/2017
г. и ЧГД № 6070/2017 г., по които искането на ИВСС е уважено;

2/ ЧГД № 5405/2017 г., ЧГД № 5454/2017 г., ЧГД № 5697/2017 г.,
ЧГД № 6167/2017 г., ЧГД № 6214/2017 г., ЧГД № 6216/2017 г., ЧГД №
6267/2017 г., ЧГД № 6509/2017 г., ЧГД № 6572/2017 г., ЧГД № 6603/2017
г., ЧГД № 6604/2017 г., ЧГД № 6631/2017 г., ЧГД № 6635/2017 г., ЧГД №
6707/2017 г., ЧГД № 6711/2017 г., ЧГД № 6742/2017 г., ЧГД № 6752/2017
г., ЧГД № 6754/2017 г., ЧГД № 6756/2017 г., ЧГД № 6794/2017 г., ЧГД №
6795/2017 г., ЧГД № 6843/2017 г., ЧГД № 6845/2017 г., ЧГД № 6914/2017
г.,  ЧГД № 7013/2017  г.,  ЧГД № 7043/2017  г.,  ЧГД № 7176/,  ЧГД №
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7179/2017 г., ЧГД № 8010/2017 г. и ЧГД № 8648/2017 г., по които искането
на ИВСС е отхвърлено или оставено без уважение като неоснователно.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка от
образуваните през 2017 г. 223 частни граждански дела, 198 от тях са
приключени с решение, постановено в деня на постъпване на искането от
ИВСС. По 13 дела решението е постановено на следващия работен ден,
което не изключва спазването на 24-часовия срок. Само по 12 от
образуваните дела срокът е по-голям, от 2 или 3 дни, като датата на
постановяване също е следващ работен ден, но искането е постъпило в
петък или в предпразничен ден. По ЧГД № 5458/2017 г. срокът е 4-дневен,
като искането е постъпило в четвъртък, 27.07.2017 г., а актът е постановен
на 31.07.2017 г. – понеделник. По ЧГД № 6795/2017 г. срокът е 2-дневен,
като искането е постъпило на 13.09.2017 г., сряда, а решението е
постановено на 15.09.2017 г., петък.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Бургас се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Частните граждански дела се образуват в деня на постъпване на
искането в съда. През 2017 г., видно от приложените протоколи за избор на
съдия докладчик, разпределението на частните граждански дела за
разкриване на банкова тайна е извършено незабавно от зам.председателя
на съда, от председателя на съда, от заместващ съдия, или от съдебен
служител – след изменението на ПАС. Разпределението е извършвано
автоматично между присъстващите граждански съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини за съответния ден, което е съобразено
с изискването за произнасяне в 24-часовия срок. Групата на разпределение
е „банкова тайна“, групата по натовареността “Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Видно от печата за образуване на делата, то е извършено незабавно,
при постъпване на искането в съда, като в регистърния печат е отразен и
точния час на постъпването. Печатът от служба „Регистратура“ съдържа
наименование на съда, входящ номер на документа, час и дата на
постъпване и подпис на приелия документа. Другият печат с
наименованието на съда, съдържа акта за образуване на делото, посочване
на вида му – ЧГД и номера му, датата на образуване и подпис на
председател.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито съдебно заседание, предвид

разпоредбата на чл. 42, ал. 7 ЗКИ, от определения съдия-докладчик
Постановеният акт е решение по всички проверени дела, с изключение на
ЧГД № 6742/2017 г., по което е постановено определение №
5818/11.09.2017 г., ЧГД № 6843/2017 г., по което е постановено



22

определение № 5979/15.09.2017 г. и ЧГД № 5829/2017 г. /докладчик –
съдия Веселин Белев/. С последното определение искането е уважено, като
е постановено разкриване на банкова тайна по банковите сметки на лицето
без конкретизация на банки и сметки. Постановените съдебни актове са
мотивирани.

Решенията по проверените дела, с които е уважено искането на
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са мотивирани, като е изследван въпросът
за правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за
което се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива са посочени изрично:
период за който се отнася разкриването на сведенията, представляващи
банкова тайна, лицето с три имена и ЕГН, качеството му на проверявано
лице - не по всички решения, банките, в които са сметките. Сметките са
конкретизирани и индивидуализирани. Указано е изрично, че решението
не подлежи на обжалване. В решенията е определян срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, който е различен: 7-дневен
срок, двуседмичен срок, 20-дневен срок, 30-дневен срок и едномесечен
срок, като посочените срокове текат или от датата на постановяване на
решението, или от датата на получаване на решението.

За да отхвърлят или оставят без уважение направеното искане от
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ съдиите са го приели за неоснователно:

С решение № 1124/27.07.2017 г. по ЧГД № 5454/2017 г. и с решение
№ 1407/08.09.2017г. по ЧГД № 6711/2017 г. съдията е посочил, че към
искането липсват доказателства за започване на нарочна проверка за
посочения магистрат, респ. акт за възлагането й на инспектора, депозирал
искането за разкриване на банкова тайна за целите на проверката. Според
съда всяка проверка следва да се извърши от конкретен инспектор/екип, по
възлагане от ръководителя на органа, по аргумент от Правилника за
организацията  и дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и
експертите – чл. 52, ал. 1, чл. 64, вр. чл. 67, чл. 83, чл. 77 – препращащ към
Вътрешните правила, в които следва да е регламентирано. Спазването на
процедурата, според съда, е необходимо условие и гаранция за
законосъобразно извършване на проверката. Изразява се несъгласие с
тезата, че срокът по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ e инструктивен. Съдията изхожда
от основната преценка в съдебното производство за разкриване на банкова
тайна, отнасяща се до законосъобразността на извършваната от ИВСС
проверка и че искането обслужва поставените с тази проверка цели.

С решение № 1419/12.09.2017 г. по ЧГД № 6756/2017 г. и с решение
№ 1420/12.09.2017 г. по ЧГД № 6754/2017 г. съдът е приел, че
организацията и редът за извършване на проверките по глава девета,
раздел I „а“ са уредени в раздел Четвърти от Правилника на ИВСС, който в
чл. 77 препраща към Вътрешни правила, приети от ИВСС. Съгласно чл. 12
от ВП за проверка на имуществените декларации на магистратите от екипи
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на ИВСС, проверката по чл. 175д ЗСВ се извършва от екип, съставен от
инспектор и двама експерти, единият от които с икономическо
образование, като за събиране на необходимата за извършване на
проверката информация, извършващият проверката инспектор има правата
по чл. 175д, ал. 2-7 ЗСВ. Съгласно чл. 11, ал. 5 от ВП проверяващият може
да поиска разкриване на банкова тайна. Тълкувайки цитираните
разпоредби, съдебният състав е приел, че разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ по
отношение на магистрат, може да бъде постановено само в рамките на
проверка, надлежно образувана по реда на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, раздел
Четвърти на Правилника на ИВСС и чл. 12 от ВП, като легитимиран да
отправи искането е само проверяващият инспектор от съответния,
определен за проверката екип. Констатирано е, че към искането не са
представени доказателства нито за образувана от ИВСС проверка за
достоверност на декларацията на посочения магистрат, нито за
определянето на проверяващ екип. Като допълнителен аргумент за
отхвърляне на искането съдът е посочил, че е подадено след 15.08.2017 г.,
т.е. след изтичане на установения от закона /чл. 175д, ал. 1 ЗСВ/
императивен тримесечен срок за извършване на проверката от ИВСС.

С определение № 5818/11.09.2017 г. по ЧГД № 6742/2017 г. и с
определение № 5979/15.09.2017 г. съдът е оставил исканията без уважение,
като депозирани след изтичане на установения в закона срок за
извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1  ЗСВ, т.е. при липсата на
правомощия за това. Съдията е приел, че периодът на проверката е от
15.05. до 15.08.2017 г. Същите мотиви са изложени и в: решение №
1511/28.09.2017 г. по ЧГД № 7179/2017 г., решение № 1452/19.09.2017 г. по
ЧГД № 6914/2017 г., решение № 1363/04.09.2017 г. по ЧГД № 6572/2017 г.,
решение № 1427/13.09.2017 г. по ЧГД № 6794/2017 г., решение № 1421 от
12.09.2017 г. по ЧГД № 6752/2017 г., решение № 1392 от 07.09.2017 г. по
ЧГД № 6631/2017 г., решение № 1404/08.09.2017 г. по ЧГД № 6707/2017 г.,
решение № 1285/22.08.2017 г. по ЧГД № 6267/2017 г., решение №
1469/25.09.2017 г. по ЧГД № 7043/2017 г., решение № 1701/25.10.2017 г. по
ЧГД № 8010/2017 г., решение № 1466/21.09.2017 г. по ЧГД № 7013/2017 г.,
решение от 15.11.2017 г. по ЧГД № 8648/2017 г., решение №
1277/21.08.2017 г. по ЧГД № 6216/2017 г., решение № 1333/31.08.2017 г. по
ЧГД № 6509/2017 г., решение № 1250/17.08.2017 г. по ЧГД № 6167/2017 г.,
решение № 1385/07.09.2017 г. по ЧГД № 6604/2017 г., решение №
1272/21.08.2017 г. по ЧГД № 6214/2017 г.

В посочените по-горе решения, съдиите са определяли срока за
извършване на проверката като законоустановен, след изтичане на който
липсват правомощия за извършване на проверката.

С решение №  1380/07.09.2017 г. по ЧГД № 6635/2017 г., решение №
1375/07.09.2017 г. по ЧГД № 6603/2017 г., решение № 1436/15.09.2017 г. по
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ЧГД № 6845/2017 г. и решение № 1509/28.09.2017 г. по ЧГД № 7176/2017
г., съдиите са изложили мотиви относно вида и характера на тримесечния
срок за проверката. Според мотивите на първите две цитирани решения,
определеният в чл. 175д, ал. 1 ЗСВ тримесечен срок, включващ периода от
15.05.2017 г. до 15.08.2017 г., е преклузивен. Административният орган
има правната възможност да упражни субективното си право на проверка
именно в този срок. Срокът не се спира и прекъсва, прилага се служебно и
след изтичането му, субективното право се прекратява. Аргументи за това,
че срокът е преклузивен, а не инструктивен, са изложени и в другите две
решения, според които, той се извежда от разпоредбите на чл. 175д, ал. 2 и
ал. 3 ЗСВ, които постановяват, че за извършване на проверката ИВСС има
право на пряк и безплатен достъп до електронните бази данни и други
информационни масиви, поддържани от държавните и общински органи,
органите на съдебната власт и други институции, пред които
декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване. Такъв достъп целял бързина, а не само улеснение и
обезпечавал изпълнение в срок на възложените в ал. 1 функции.
Законодателят не бил предвидил възможност за продължаване на срока,
нито пък бил уредил последиците от извършване на проверката след
изтичането му.

Неоснователността на искането за разкриване на банкова тайна, в
решение № 1113/26.07.2017 г. е обоснована с липсата на доказателства за
това, че лицето е свързано с лице, задължено да подаде декларация по чл.
175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Към искането не било приложено копие от подадена
от магистрат декларация. При направена служебна справка на сайта ИВСС
съдебният състав е констатирал наличието на подадена от магистрата
декларация, в която обаче, било отразено, че е във фактическа раздяла със
съпруга си, поради което не е била длъжна да декларира имуществото и
доходите му. Съдът е приел, че при това положение проверката е
безпредметна, а искането не е съобразено с целта и противоречи на закона.

С решение № 1179/03.08.2017 г. по ЧГД № 5697/2017 г. съдът е
приел искането на ИВСС за допустимо, но неоснователно. По делото не е
установен посочения в искането приложен документ, удостоверяващ
качеството на задължено лице, респ. на лицето по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.
Според съда не е доказана индивидуализацията на лицето, вкл. с
установяване на ЕГН.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

 Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Бургас са общо 166 частни
граждански дела. От тях 127 броя са приключени с решения, с които
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искането е уважено изцяло, по 1 дело е постановено решение за уважаване
на искането частично и по 38 дела искането е отхвърлено. През 2018 г.
няма производства оставени без движение, нито пък прекратени, по които
искането да е оставено без разглеждане или изпратено по подсъдност за
разглеждане от друг РС.

Съгласно предоставената официална служебна справка от
образуваните през 2018 г. 166 частни граждански дела, 132 от тях са
приключени с решение, постановено в деня на постъпване на искането от
ИВСС. По 25 дела решението е постановено на следващия работен ден,
което не изключва спазването на 24-часовия срок. Само по 9 от
образуваните дела срокът е по–голям: по 3 дела двудневен, по 3 дела
тридневен, по 2 дела четири дневен и по 1 дело петдневен.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Бургас копия от частни
граждански дела, образувани през 2018 г.:

1/ ЧГД № 4505/2018 г., ЧГД № 1217/2018 г., ЧГД № 3610/2018 г.,
ЧГД № 3970 / 2018 г., ЧГД № 2478/2018 г., ЧГД № 3766/2018 г., ЧГД №
3759/2018 г., ЧГД № 3515/2018 г., ЧГД № 3277/2018 г., ЧГД № 3535/2018
г., ЧГД № 4009/2018 г., ЧГД № 3554/2018 г., ЧГД № 3976/2018 г. и ЧГД №
4508/2018 г., по които искането на ИВСС е уважено;

2/ ЧГД № 3304 / 2018 год., по което искането е уважено частично;
3/ ЧГД № 4701/2018 г., ЧГД № 3443/2018 г., ЧГД № 6259/2018 г.,

ЧГД № 1676/2018 г., ЧГД № 5858/2018 г., ЧГД № 4701/2018 г., ЧГД №
747/2018 г., ЧГД № 3274/2018 г., ЧГД № 1724/2018 г., ЧГД № 2925/2018 г.,
ЧГД № 4155/2018 г., ЧГД № 748/2018 г., ЧГД № 3344/2018 г., ЧГД №
1383/2018 г., ЧГД № 3276/2018 г., ЧГД № 2828/2018 г., ЧГД № 3444/2018
г., по които искането на ИВСС е отхвърлено или оставено без уважение
като неоснователно.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т.2, б.“б“ ПАС. Частните
граждански дела през 2018 г. се образуват в деня на постъпване на
искането в съда от съдия и се разпределят на същия ден от съдебен
служител, съгласно изменението на ПАС. Разпределението е извършвано
автоматично между присъстващите граждански съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини за съответния ден, което е съобразено
с изискването за произнасяне в 24-часовия срок. Групата на разпределение
е „банкова тайна“, групата по натовареността е “Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Видно от печата за образуване на делата, то е извършено незабавно,
при постъпване на искането в съда, като в регистърния печат е отразен и
точния час на постъпването. Печатът от служба „Регистратура“ съдържа
наименование на съда, входящ номер на документа, час и дата на
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постъпване и подпис на приелия документа. Другият печат с
наименованието на съда, съдържа акта за образуване на делото, посочване
на вида му – ЧГД и номера му, датата на образуване и подпис на
председател.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата, по които искането е уважено, са разгледани в закрито

съдебно заседание, предвид разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ, от
определения съдия-докладчик Постановеният акт е решение по всички
проверени дела, с изключение на ЧГД № 3277/2018 г., по което е
постановено определение № 3423/08.05.2018 г. Решенията/определението
са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, или свързаното с него лице, за
което се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който
искането е уважено, изрично е посочен периода, а така също са посочени:
лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметки, с
изключение на горепосоченото определение, в което не са конкретизирани
сметките на лицето и банките, в които се намират.

Указано е изрично, че решенията не подлежат на обжалване. В
решенията е определян срок за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна, който е различен: 7-дневен срок, двуседмичен срок, 20-
дневен срок, 30-дневен срок, едномесечен срок и тримесечен срок, които
текат или от датата на постановяване на решението, или от датата на
получаване на решението. В повечето решения е указано изпращане на
препис на ИВСС.

ЧГД № 3304/2018 г. е приключено с решение, с което искането е
прието за частично основателно. Делото е образувано на 09.05.2018 г. по
постъпило в РС – Бургас на същата дата искане от ИВСС за разкриване на
банкова тайна относно наличностите към 31.12.2017 г. по сметките на
подал ежегодна декларация магистрат и негов съпруг. Върху първата
страница на искането са поставени два печата. В печата на служба
„Регистратура“ са записани входящия номер на документа, дата и точен
час на постъпването му. Другият печат съдържа акта за образуване на ЧГД
№ 3304/2018 г., датата на образуване и подпис на председател. Делото е
разпределено на 09.05.2018 г. от съдебен служител в група на
разпределение „Банкова тайна“, група по натовареността „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“. Разпределението е извършено автоматично между съдиите
на работа, при изключване на отсъстващите по обективни причини и за
докладчик е определена съдия Йорданова. С решение № 857 от 09.05.2018
г. съдът е приел искането за допустимо, като изходящо от орган с
правомощия по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и чл. 175д, ал. 6 ЗСВ. Приел е
искането за основателно по отношение на разкриване на банкова тайна за
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сметките на магистрата като направено в установения от закона срок и
касаещо лице, чиито имущество и доходи подлежат на деклариране и
проверка. По отношение сметките на съпруга на магистрата, съдът е приел
искането за неоснователно, след констатация, че в подадената от
магистрата декларация е отразено, че той е във фактическа раздяла със
своя съпруг и няма да декларира доходите и имуществото му, т.е. не са
налице декларирани данни, подлежащи на проверка по реда на чл. 175б, ал.
3 ЗСВ.

За да отхвърлят или оставят без уважение направеното искане от
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ съдиите са го приели за неоснователно,
като са изложили мотиви:

С решение № 1180 от 04.06.2018 г. по ЧГД № 4155/2018 г. и с
решение № 1355 от 21.06.2018 г. по ЧГД № 4701/2018 г., съдиите са
приели искането за допустимо, но са го оставили без уважение, тъй като
при направена служебна справка е установено, че по същото искане на
същия инспектор за същите лица и същите сметки, е образувано по-рано,
на 29.05.2018 г. ЧГД № 3909/2018 г., приключило с решение от 29.05.2018
г., с което съдът е уважил изцяло искането и е дал 20-дневен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Освен на
повторност на направеното искане, съдиите са се позовали и на
обстоятелството, че определеният срок за разкриване на сведенията не е
изтекъл.

С решение № 894/14.05.2018 г. по ЧГД № 3443/2018 г. и с решение
№ 1748/28.08.2018 г. по ЧГД № 6259/2018 г. съдът е приел, че
организацията и редът за извършване на проверките по глава девета,
раздел I „а“ са уредени в раздел Четвърти от Правилника на ИВСС, който в
чл. 77 препраща към Вътрешни правила, приети от ИВСС. Съгласно чл. 12
от ВП за проверка на имуществените декларации на магистратите от екипи
на ИВСС, проверката по чл. 175д ЗСВ се извършва от екип, съставен от
инспектор и двама експерти, единият от които с икономическо
образование, като за събиране на необходимата за извършване на
проверката информация, извършващият проверката инспектор има правата
по чл. 175д, ал. 2-7 ЗСВ. Съгласно чл. 11, ал. 5 от ВП проверяващият може
да поиска разкриване на банкова тайна. Тълкувайки цитираните
разпоредби, съдебният състав е приел, че разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ по
отношение на магистрат, може да бъде постановено само в рамките на
проверка, надлежно образувана по реда на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, раздел
Четвърти на Правилника на ИВСС и чл. 12 от ВП, като легитимиран да
отправи искането е само проверяващият инспектор от съответния,
определен за проверката екип. Констатирано е, че към искането не са
представени доказателства нито за образувана от ИВСС проверка за
достоверност на декларацията на посочения магистрат, нито за
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определянето на проверяващ екип. Съдът е отбелязал в мотивите на
решенията си, че в нарушение на чл. 127, ал. 1, т. 2, вр. чл. 540 ГПК и чл. 9,
ал. 1, изр. 1 ЗГР, отправилият искането инспектор не е индивидуализиран
надлежно с трите си имена. Като допълнителен аргумент за отхвърляне на
искането, в решението по ЧГД № 3443/2018 г., съдът е посочил, че
искането е изготвено и входирано в съда преди крайния срок за подаване
на ежегодната декларация  за имущество и интереси по чл. 175в, ал. 1, т. 2
ЗСВ, 15.05.2018 г., съответно, преди установения  в чл. 175д, ал. 1 ЗСВ
начален момент за извършване на проверка.

Последователен в становището си от предходната година е и другият
съдебен състав, който с решение № 391/09.03.2018 г. по ЧГД № 1676/2018
г. и с решение № 1711/08.08.2018 г. по ЧГД № 5858/2018 г. е отхвърлил
исканията за разкриване на банкова тайна. Според съда, към искането
следва да има доказателства, установяващи започване на нарочна проверка
за посочения магистрат, респ. акт за възлагане на инспектора, депозирал
искането да извърши такава проверка и в кръга на правомощията му по
която да иска разкриване на банкова тайна за проверяваното лице. За да
бъде законосъобразна, всяка проверка следва да се извършва от конкретен
инспектор/екип, по възлагане от ръководителя на органа. Според съда
изразеното в искането схващане, че „няма законово предвиждане за
издаване на заповед за проверка“, както и твърдението, че срокът по чл.
175д, ал. 1 ЗСВ бил инструктивен, т.е. че проверката може да се възбужда
и извършва безконтролно и безконечно във времето, граничат с произвол
на проверяващия орган. Съдът преценява, че се касае до пропуск в
уредбата за извършване на този род проверки, който сам по себе си не
обосновава състоятелност на тезата на подалия искането инспектор.

С решение № 157/30.01.2018 г.  по ЧГД № 747/2018 г.,  с решение №
831/08.05.2018 г. по ЧГД № 3274/2018 г., решение № 392/12.03.2018 г. по
ЧГД № 1724/2018 г., решение № 723/26.04.2018 г. по ЧГД № 2925/2018 г.,
решение № 828/08.05.2018 г. по ЧГД № 3276/2018 г., решение №
676/23.04.2018 г. по ЧГД № 2828/2018 г., решение № 873/10.05.2018 г. по
ЧГД № 3344/2018 г. и с решение № 895/14.05.2018 г. по ЧГД № 3444/2018
г.  искането е оставено без уважение, тъй като било депозирано преди
установения в закона срок за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1
ЗСВ, т.е. при липсата на правомощия за това, още повече, че за
декларатора била налице възможност по чл. 175в, ал. 3 ЗСВ да направи
промяна в декларацията си. Според съда, ИВСС извършва проверка за
достоверността на декларираните факти в 6-месечен срок след изтичане на
срока за подаване на декларацията, т.е. от 15.05.2018 г. до 15.11.2018 г. В
последните две цитирани решения, съдията е развил тезата за
незаконосъобразно преждевременно искане за разкриване на банковата
тайна преди 15.05.2018 г. Според него, с оглед разпоредбите на чл. 175д,
ал. 1 ЗСВ и чл. 175в, ал. 3 ЗСВ за проверяващите не са възникнали
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правомощия да извършват проверка на декларираните от магистрата
обстоятелства. От една страна, срокът за подаване на декларацията, респ. –
за промени в нея бил установен в полза на задълженото лице, т.е. – на
магистрата, а освен това проверката следвало да започне, след като за
декларатора е преклудирана възможността за подаване на декларация,
респ. – за промени в декларацията или – при „окончателност“ на данните.

С решение № 162 от 30.01.2018 г. по ЧГД № 748/2018 г. съдът е
отхвърлил искането, като е приел, че подадената на 15.01.2018 г.
декларация вх. № 422 е за промяна в първоначално декларирани
обстоятелства по смисъла на чл. 175в, ал. 3 ЗСВ, за отстраняване на
непълноти или грешки в декларирането, което не е основание за изменение
на периода на проверката. Новата проверка за достоверността на
декларираните факти, следвало да се отнася за вече декларирания период –
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., а не за наличностите към 31.12.2017 г.
Освен това, и според този съдебен състав за законосъобразността на
проверката е необходима заповед на главния инспектор по чл. 56, ал. 1
ЗСВ, в която да се посочи основанието за започването й.

Предвид възникналата неяснота относно вида на декларация вх. №
422 от 15.01.2018 г. беше извършена проверка на досието на магистрата в
ИВСС. След тази проверка, се установи, че докладчикът погрешно е
възприел декларация вх. № 422 от 15.01.2018 г. не като ежегодна, а като
декларация по чл. 175в, ал. 3 ЗСВ – за отстраняване на непълноти или
грешки в  декларираните обстоятелства. В тази връзка, направеният от
съдията извод, че нововъзникналият факт на промяна във вече
декларирани обстоятелства не е основание за изменение в периода на
проверката, отнесен към погрешно възприета фактическа обстановка, е
напълно необоснован.

Декларацията е подадена в началото на 2018 г. като  ежегодна  и
касае обстоятелства за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., а в
искането е посочен период на разкриване на банкова тайна – към
31.12.2017 г. Както е отбелязано в констатациите, искането е отхвърлено и
с оглед незаконосъобразността на проверката по чл. 175д ЗСВ, тъй като
според съдията е необходима заповед на главния инспектор по чл. 56, ал. 1
ЗСВ, в която да се посочи основанието за започването й.

При прегледа на досието се установи, че освен за подалия годишната
си декларация магистрат, искания за разкриване на банкова тайна са
направени и за неговите съпруга и дете. Всички искания са отделни,
изведени в един и същ ден – 26.01.2018 г., адресирани са до РС – Бургас,
постъпили са на една и съща дата – 30.01.2018 г., по всяко е образувано
отделно ЧГД, разпределено на различен съдебен състав. По ЧГД №
746/2018 г.  е постановено решение № 156 от 30.01.2018 г., с което  по
искането за разкриване на банкова тайна по отношение на магистрата,
подал годишна декларация на 15.01.2018 г. е постановено разкриване на
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информация, представляваща банкова тайна, относно установяване на
наличността към 31.12.2017 г. по банковите сметки, на които той е титуляр
в посочена банка, като сметките са индивидуализирани по номер.
Определен е срок за разкриване на сведенията  - един месец, считано от
съобщаване на решението. По ЧГД № 748/2018 г.  е постановено решение
№ 162/30.01.2018 г., по което е извършената по-горе констатация. По ЧГД
№ 747/2018 г. е постановено решение № 157 от 30.01.2018 г., с което е
оставено без уважение искането по реда на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, вр. чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ, за разкриване на информация, представляваща банкова
тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, а именно – за наличностите към
31.12.2017 г. по банковите сметки, съобразно приложената справка от
регистъра по чл. 56а ЗКИ за съпругата на магистрата. Според мотивите  в
съдебния акт е налице абсолютно основание за отхвърляне на искането,
тъй като е депозирано преди установения в закона срок за извършване на
проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, т.е. при липса на правомощия за това,
още повече, че и към момента на постановяване на решението за
декларатора имало възможност по чл. 175в, ал. 3 ЗСВ, да направи промяна
в декларацията си. От мотивите на решенията на РС – Бургас не е ясно
дали е приложено пълно копие от декларацията или копия на част от
декларацията и каква точно част. Описаните в исканията приложения са в
две точки: „1.Документи, удостоверяващи качеството на задължено лице,
респ. лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. 2.Справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ за
банкови сметки на лицето.“

На 06.02.2018 г. са изпратени две нови отделни искания по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ, за разкриване на банкова тайна за съпругата и детето на
магистрата, които са адресирани до Софийския районен съд. Искането,
касаещо съпругата е уважено с решение от 07.02.2018 г. по ЧГД №
8512/2018 г. на СРС. Към искането е било приложено копие на част от
декларацията. Уважено е и искането, касаещо детето на магистрата с
решение № 334602 от 08.02.2018 г. по ЧГД № 8872/2018 г. В описаните в
решението приложения към искането е посочено копие от първа страница
на декларацията на магистрата.

С решение № 342 от 28.02.2018 г. по ЧГД № 1383/2018 г. съдът е
оставил искането без уважение. Приел е, че има неяснота в искането, с
което е сезиран от ИВСС. Не ставало ясно разкриването на банковата
тайна във връзка с каква точно декларация се прави, дали за декларация по
чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ – ежегодна, или декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 3
ЗСВ. Това водело до невъзможност да се извърши преценка за спазване на
сроковете, които са различни в отделните хипотези, както и до наличието
на визираните в раздел Iа ЗСВ предпоставки. Според съдебния състав
спазването на сроковете, в които проверката следва да бъде извършена,
респ., в които следва да бъде направено искането за разкриване на банкова
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тайна, е условие за допустимост на молбата, за което съдът следи
служебно.

III. Изводи
През 2017 г. в РС – Бургас са образувани и приключени общо 223

частни граждански дела по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, като
по 63 от тях е постановен акт, с който искането е уважено, а по 160 с
постановеното решение исканията са отхвърлени като неоснователни.

През 2018 г. са образувани 166 дела, с 57 по-малко в сравнение с
2017 г., като по 127 от тях са постановени решения, с които искането е
уважено изцяло, по 1 искането е уважено частично и по 38 искането е
отхвърлено.

По искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна се образуват
частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т.2, б.“б“ ПАС. Частните
граждански дела, както през 2017 г., така и през 2018 г., се образуват в
деня на постъпване на искането в съда, от съдия. През 2017 г. се
разпределят същия ден от зам.председателя на съда, председателя на съда
или от заместващ съдия, респ. съдебен служител, съгласно изменението на
ПАС. През 2018 г. разпределението е извършвано от съдебен служител.
През двете проверявани години разпределението е извършвано
автоматично между присъстващите граждански съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини за съответния ден, което е съобразено
с изискването за произнасяне в 24-часовия срок. Групата на разпределение
е „банкова тайна“, групата по натовареността е “Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Както образуването, така и разпределението са извършвани
незабавно, в деня на постъпване на искането в съда, като в регистърния
печат е отразен и точния час на постъпването.

Съдиите са се произнасяли при спазване на установения в чл. 62, ал.
7 ЗКИ 24-часов срок от постъпване на искането. Изключения в тази насока
са констатирани по 14 дела от общо 223 дела през 2017 г. по 9 дела от
общо 166 дела през 2018 г., като актовете по тези дела са постановени в
срок от 2 до 4 дни /само по едно дело 5 дни/, който може да се приеме за
разумен. В болшинството от случаите искането е постъпило в петъчен или
предпразничен ден. Независимо от това следва да се създаде организация
за стриктното спазване на предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок – не по-
късно от 24 часа от постъпване на искането, предвид целите, спецификата
и същността на производството по разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

В РС – Бургас не се констатираха случаи на оставени без движение
производства, по които да са давани указания на ИВСС за отстраняване на
нередовности в искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Не се констатираха



32

случаи и на прекратяване на производството поради нередовност или
недопустимост на искането.

Делата са разглеждани от определения съдия докладчик в закрито
съдебно заседание, като постановените актове са наименувани решения
съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Констатираха се изключения
само по дела, разпределени и решени от съдия Веселин Белев, именувал
актовете си определения през 2017 г. и през 2018 г.: ЧГД № 6742/2017 г.,
ЧГД № 6843/2017 г.,  ЧГД № 5829/2017 г. и ЧГД № 3277/2018 г.

Всички съдебни актове са подробно мотивирани. Обсъдени са
правомощията на органа, подал искането за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна; законосъобразността и периода на
проверката по чл. 175д ЗСВ; качествата на лицата по чл. 175б, ал. 1 и ал. 4
ЗСВ, за които се иска разкриването; периода на разкриване на сведенията и
банковите институции.

Докато през 2017 г. преобладават съдебните актове, с които искането
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е отхвърлено, съотношението през 2018 г. е
обратно. През 2017 г. постановените по 160 дела от общо 223 дела актове
са за отхвърляне на искането, а през 2018 г. постановените актове за
отхвърляне на искането са по 38 дела от общо 166 дела.

В диспозитива на решенията, с които искането е уважено, изрично са
посочени: периодът на разкриване, лицата-титуляри на банковите сметки,
самите банкови сметки, които са индивидуализирани и конкретизирани и
банките, където са открити и налични, с единични изключения посочени в
констативната част.

Както през 2017 г., както и през 2018 г., в решенията за уважаване на
искането съдиите са определяли срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. Определяни са различни срокове по
различен начин: 7-дневен срок, двуседмичен срок, 20-дневен срок, 30 –
дневен срок, едномесечен срок и тримесечен срок, които текат или от
датата на постановяване на решението, или от датата на получаване на
решението.

В повечето решения е указано изпращане на препис на ИВСС, а във
всички е указана необжалваемостта на съдебния акт.

По ЧГД № 3304/2018 г. е постановено единственото решение, с което
искането е уважено частично. Отхвърлителната част на решението касае
разкриване на банкова тайна по отношение на съпруг на магистрат. В тази
част искането е прието за неоснователно, тъй като в приложеното копие от
подадената от магистрата декларация е посочено, че се намира във
фактическа раздяла със съпруга си, поради което няма задължението да
декларира доходите и имуществото му, т.е. липсва предмет на проверка. В
конкретния случай отхвърлителната част е резултат от пропуск на
заявителя - ИВСС.
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За да отхвърлят или оставят без уважение направеното от ИВСС
искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, съдиите са го приели за неоснователно
със следните мотиви:

А/ Най-често срещаните мотиви за отхвърляне на искането са, че
същото е депозирано след изтичане на установения в закона срок за
извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, т.е. при липса на
правомощия за това. Съдиите са определяли срока за извършване на
проверката като законоустановен императивен, след изтичането на който
се прекратяват правомощията на ИВСС за извършване на проверката.
Възприетият от магистратите период на проверката през 2017 г. е от 15.05.
до 15.08. В част от решенията съдиите са приели този срок за преклузивен.
Според тях административният орган имал правната възможност да
упражни субективното си право на проверка именно в този срок. Срокът не
се спирал и прекъсвал, прилагал се служебно и след изтичането му,
субективното право се прекратявало. Допълнителни аргументи за
преклузивния срок съдиите извеждат от разпоредбите на чл. 175д, ал. 2 и
ал. 3 ЗСВ, които предвиждат, че за извършване на проверката ИВСС има
право на пряк и безплатен достъп до електронните бази данни и други
информационни масиви, поддържани от държавните и общински органи,
органите на съдебната власт и други институции, пред които
декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване. Такъв достъп целял бързина, а не само улеснение и
обезпечавал изпълнение в срок на възложените в ал. 1 функции.
Законодателят не бил предвидил възможност за продължаване на срока,
нито пък бил уредил последиците от извършване на проверката след
изтичането му.

Б/ През 2018 г. в редица решения искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
е оставено без уважение като депозирано преди установения в закона срок
за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ. Според съдиите
периодът на проверката през 2018 г. е от 15.05. до 15.11. и извън него
ИВСС няма правомощия, включително да иска разкриване на банкова
тайна. Преди 15.05.2018 г. съдиите считат искането за незаконосъобразно
преждевременно. С оглед разпоредбите на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ и чл. 175в,
ал. 3 ЗСВ, според съда, за проверяващите не са възникнали правомощия да
извършват проверка на декларираните от магистрата обстоятелства. От
една страна, срокът за подаване на декларацията, респ. – за промени в нея
бил установен в полза на задълженото лице, т.е. – на магистрата, а освен
това проверката следвало да започне, след като за декларатора е
преклудирана възможността за подаване на декларация, респ. – за промени
в декларацията или – при „окончателност“ на данните.

В/ Два от съдебните състави както през 2017 г., така и през 2018 г. са
приели исканията за неоснователни, тъй като според тях разкриването на
сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ
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по отношение на магистрат, може да бъде постановено само в рамките на
проверка, надлежно образувана по реда на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, раздел
Четвърти на Правилника на ИВСС и чл. 12 от ВП, като легитимиран да
отправи искането е само проверяващият инспектор от съответния,
определен за проверката екип. Констатирано е, че към искането не са
представени доказателства, нито за образувана от ИВСС проверка за
достоверност на декларацията на посочения магистрат, нито за
определянето на проверяващ екип. Спазването на процедурата според съда
е необходимо условие и гаранция за законосъобразно извършване на
проверката. Съдиите са изразили несъгласие с тезата на ИВСС, че срокът
по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ е инструктивен и като допълнителен аргумент за
отхвърляне на искането са посочили депозирането му след изтичане на
императивния според тях 3-месечен срок за проверка през 2017 г.

Г/ В някои от решенията съдиите са приели искането за допустимо,
но са го оставили без уважение, тъй като при извършена служебна справка
са установили, че по идентично искане вече е постановено решение за
уважаването му, а определеният срок за разкриване на сведенията, не е
изтекъл.

Д/ В две от проверените решения неоснователността на исканията са
обосновани с липсата на доказателства, удостоверяващи качеството на
магистрат, респективно на лицето по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, които не са били
приложени към искането от страна на ИВСС. По едно от делата съдията е
извършил служебна справка на сайта ИВСС и е констатирал наличието на
подадена от магистрата декларация, в която обаче, било отразено, че е във
фактическа раздяла със съпруга си, поради което не е бил длъжен да
декларира имуществото и доходите му. Съдът е приел, че при това
положение проверката е безпредметна, а искането не е съобразено с целта
и противоречи на закона.

Е/ С решения по ЧГД № 1383/2018 г. и по ЧГД № 748/2018 г.
исканията на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са
отхвърлени/оставени без уважение, като причината за това е неяснотата в
самото искане по отношение на вида на подадената декларация, както и
липсата на доказателства – копие от първите три страници от
декларацията, дължащо се на пропуск в процесуалното поведение на
ИВСС. По първото дело съдията се е позовал на констатираните неясноти
и непълноти, както и на невъзможността да извърши преценка, поради
което е оставил искането без уважение. По второто дело съдът е направил
погрешни констатации, като е приел, че става дума не за ежегодна
декларация, а за такава по чл. 175в, ал. 3 ЗСВ.
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  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И:

Административният ръководител на Районен съд – Бургас  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ,  като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на предвидения в чл. 62,
ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна.
 Административният ръководител на Районен съд – Бургас  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Бургас, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Бургас, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Бургас с цел уеднаквяването й :
      - при определяне на предпоставките, касаещи допустимостта и
основателността на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ;
      - при определяне/неопределяне на срок за разкриване на
банковата тайна с оглед на разпоредбата на чл.175д, ал.5 ЗСВ.

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА
I.Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. в РС – Варна дела са общо 410 броя, от
които 407 са приключили с решение за уважаване на искането. По две дела
искането е отхвърлено с решение и по едно дело производството е
прекратено и изпратено по подсъдност.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Варна копия на частни
граждански дела, приключили с уважаване на искането на ИВСС с правно
основание чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ :  ЧГД № 13158/2017  г.;  ЧГД №
14692/2017 г.; ЧГД № 12216/2017 г.; ЧГД № 12284/2017 г., ЧГД №
12364/2017 г., както и ЧГД № 14691/2017 г. – с докладчик съдия Даниела
Павлова, ЧГД № 13736/2017 г. с докладчик – съдия Николай Стоянов  /9-ти
състав/, ЧГД № 14061/2017 г. с докладчик – съдия Елина Карагьозова  /10-
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ти състав/, ЧГД № 13263/2017 г. с докладчик – съдия Мирослава Данева
/11-ти състав/, ЧГД № 10914/2017 г. с докладчик – съдия Марина
Георгиева  /12-ти състав/, ЧГД № 10894/2017 г. с докладчик – съдия
Румяна Христова  /16-ти състав/, ЧГД № 13182/2017 г. с докладчик – съдия
Христина Сярова  /17-ти състав/, ЧГД № 14330/2017 г. с докладчик – съдия
Деница Славова  /18-ти състав/, ЧГД № 12464/2017 г. с докладчик – съдия
Ивелина  Владова  /19-ти състав/, ЧГД № 10408/2017 г. с докладчик –
съдия Евгения Мечева /20-ти състав/, ЧГД № 14338/2017 г. с докладчик –
съдия Михаил Михайлов /21-ви състав/, ЧГД № 13740/2017 г. с докладчик
– съдия Геновева Илиева /24-ти състав/, ЧГД № 13663/2017 г. с докладчик
– съдия Камелия Василева /25-ти състав/, ЧГД № 14129/2017 г. с
докладчик – съдия Весела Гълъбова /26-ти състав/, ЧГД № 10638/2017 г. с
докладчик – съдия Борислава Борисова /30-ти състав/, ЧГД № 14690/2017
г. с докладчик – съдия Любомир Нинов /31-ви състав/, ЧГД № 13262/2017
г. с докладчик – съдия Нела Кръстева /33-ти състав/, ЧГД № 9806/2017 г. с
докладчик – съдия Магдалена Давидова /34-ти състав/, ЧГД № 11948/2017
г. с докладчик – съдия Виолета Кожухарова /35-ти състав/, ч.гр.д. №
10892/2017 г. с докладчик – съдия Христина Колева /39-ти състав/, ЧГД №
10896/2017 г. с докладчик – съдия Мартин Стаматов /40-ти състав/, ЧГД №
13845/2017 г. с докладчик – съдия Светослав Тодоров  /41-ви състав/, ЧГД
№ 13738/2017 г. с докладчик  - съдия Моника Жекова /42-ри състав/, ЧГД
№ 10641/2017 г. с докладчик – съдия Стоян Колев /43-ти състав/, ЧГД №
11951/2017 г. с докладчик – съдия Деница Добрева /46-ти състав/, ЧГД №
13186/2017 г. с докладчик – съдия Добрина Петрова /48-ми състав/, ЧГД №
12092/2017 г. с докладчик – съдия Димитър Димитров / 49-ти състав/.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 377 дела
решението е постановено безспорно в законоустановения 24-часов срок,
т.е. в деня на постъпване на искането и образуване на делото. По 23 дела
решението е постановено на следващия работен ден, което също може да е
в рамките на законоустановения срок. Само по 10 дела срокът не е спазен,
като решението е постановено след 3 дни.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Варна, делата в
група „ЧГД, разкриване на тайна“ се разпределят на принципа на
случайния избор, автоматично между присъстващите на работа
граждански съдии. Съгласно т.10 от Вътрешните правила за разпределение
на делата, от участие в разпределението се изключват съдиите, които са в
съдебно заседание, дежурни или отсъстват поради ползван отпуск,
командировка или други законови основания, указващи на невъзможност
да участват в разглеждането на делото в процесуалния срок за това.
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Според т. 11 от правилата, при отсъствие на съдия, поради ползван отпуск,
командироване или на други законови основания, разпределението на
делата с код „1436“ се преустановява в деня, предшестващ началната дата
на отсъствието. Дейността по разпределение на делата се извършва от
административния ръководител, заместниците му, съдии, определени със
заповед на административния ръководител, съдебни служители /след
изменението на ПАС/, определени със заповед на административния
ръководител.
          Видно от протоколите за избор на съдия докладчик по проверените
копия от дела, групата на разпределение на делата, образувани по искане
на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ е „ЧГД Разкриване на тайна – код
1436“, а групата по натовареността: „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Върху искането на съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа,
датата и точния час на постъпване. Поставен е печат, че искането е
постъпило по пощата, като е отразена датата на изпращане от ИВСС.
Поставен е и печат за образуване на частно гражданско дело, съдържащ
номера на делото, годината на образуване, шифър, състав, докладчик и
подпис на образуващия съдия.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като невинаги изрично е

записан денят на провеждането му, но е записана датата на постановяване
на съдебния акт. Постановените актове са решения, които са подробно
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна или свързаните с него лица, целите на искането, периода, за
който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е
посочен периода, за който се отнасят сведенията, представляващи банкова
тайна. Указано е, че решението не подлежи на обжалване, както и
изпращане на копие на ИВСС.

Диспозитивите на постановените решения по посочените по-горе
дела са с различно съдържание.

Най-често съдът  „разрешава/постановява разкриване на банкова
тайна, като задължава“ съответната банка да разкрие сведения за
наличността към определена дата по конкретно посочени сметки на
определено лице, с посочен ЕГН. Във всички решения съдиите са
определили срок за разкриване на сведенията. Констатираните различия се
отнасят до използвания глагол в диспозитива, касаещ разкриването на
банковата тайна, непосочени конкретни сметки и начина на определяне на
срока за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна:
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С решение № 3642/13.09.2017 г. по ЧГД № 13736/2017 г. и с решение
№ 2887/13.07.2017 г. по ЧГД № 9806/2017 г., съдът  „разкрива банкова
тайна, като задължава“ съответната институция да разкрие сведенията.

С решения № 3219/03.08.2017 г. по ЧГД № 10896/2017 г., №
3547/05.09.2017 г. по ЧГД № 13182/2017 г., № 3763/21.09.2017 г. по ЧГД №
14330/2017 г., № 3755/21.09.2017 г. по ЧГД № 14338/2017 г., разрешението
за разкриване на банкова тайна се отнася до „всички сметки“ или „по
сметките“, открити в съответната посочена изрично банка.

В голямата част от решенията по проверените дела, съдиите са
определили срок до конкретна дата, обикновено един месец от датата на
постановяване на съдебния акт. С решение № 3642/13.09.2017 г. по ЧГД №
13736/2017 г. съдът е определил двуседмичен срок за предоставяне на
информацията без посочена начална дата. Тридесетдневен срок за
разкриване на сведенията, считано от датата на постъпване на искането в
централното управление на съответната банка, е определен с решения №
3140/28.07.2017 г. по ЧГД № 10641/2017 г., № 3551/05.09.2017 г. по ЧГД №
13186/2017 г., № 3573/07.09.2017 г. по ЧГД № 13262/2017 г. и №
3668/14.09.2017 г. по ЧГД № 13845/2017 г.

С придружително писмо до ИВСС, по всяко от делата, е изпратен
заверен препис от постановеното решение в един екземпляр, независимо от
броя на банките, задължени да разкрият сведенията, представляващи
банкова тайна, или независимо от лицата, до които се отнася разкриването
на сведенията.

През 2017  г.  искания по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ са оставени без
уважение само по ЧГД № 15126/2017 г. и по ЧГД № 15186/2017 г.

ЧГД № 15126/2017 г. е образувано на 04.10.2017 г. по постъпило на
същата дата по подсъдност ЧГД № 3531/2017 г. по описа на РС-Добрич.
Разпределено е в деня на постъпването и образуването и за докладчик е
определена съдия Елина Карагьозова, която с разпореждане от 04.10.2017
г. е оставила производството без движение, като е констатирала, че по
преписката не е приложена справката от регистъра по чл. 56а ЗКИ за
банковите сметки на проверяваното лице. Дала е възможност на ИВСС в
едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи
цитираната справка. Съобщението е връчено на служител в ИВСС на
11.10.2017 г. С решение от 25.10.2017 г. съдът е оставил без уважение
искането за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна поради
липса на справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ за банковите сметки на
проверяваното лице.

ЧГД № 15186/2017 г. е образувано на 05.10.2017 г. по постъпило на
същата дата по подсъдност ЧГД № 3533/2017 г. по описа на РС-Добрич.
Разпределено е в деня на постъпването и образуването и за докладчик е
определена съдия Христина Колева, която с разпореждане от 05.10.2017 г.
е оставила производството без движение, като е констатирала, че по
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преписката не е приложена справката от регистъра по чл. 56а ЗКИ за
банковите сметки на проверяваното лице и доказателства за свързаност на
проверяваното лице съгласно чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. Дала е възможност на
ИВСС в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи
цитираната справка и доказателства. Съобщението е връчено на служител
в ИВСС на 11.10.2017 г. С решение от 25.10.2017 г. съдът е отхвърлил
искането за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна поради
липса на справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ за банковите сметки на
проверяваното лице и доказателства за свързаност на лицето.

През 2017 г. е прекратено производството по ЧГД № 10403/2017 г.,
образувано на 25.07.2017 г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС.
Определението, с което производството е прекратено, е постановено на
същата дата и делото е изпратено по подсъдност на РС – Търговище. В
предоставената от съда разпечатка не са посочени мотивите, касаещи
преценката относно местната подсъдност.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2018 г. в РС – Варна дела са общо 289 броя, от
които приключили с решение за уважаване на искането изцяло са 287 броя,
по едно дела искането е уважено частично и по едно е отхвърлено.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Варна копия от частни
граждански дела, по които искането е уважено: ЧГД № 6750/2018 г. – с
докладчик – съдия Десислава Жекова /8-ми състав/, ЧГД № 1980/2018 г. с
докладчик – съдия Николай Стоянов  /9-ти състав/, ЧГД № 7741/2018 г. с
докладчик – съдия Пламен Танев /10-ти състав/, ЧГД № 8985/2018 г. с
докладчик – съдия Мирослава Данева /11-ти състав/, ЧГД № 5992/2018 г. с
докладчик – съдия Марина Георгиева  /12-ти състав/, ЧГД № 6932/2018 г. с
докладчик – съдия Румяна Христова  /16-ти състав/, ЧГД № 6455/2018 г. с
докладчик – съдия Христина Сярова  /17-ти състав/, ЧГД № 6927/2018 г. с
докладчик – съдия Деница Славова  /18-ти състав/, ЧГД № 8827/2018 г. с
докладчик – съдия Андон Вълков /19-ти състав/, ЧГД № 6461/2018 г. с
докладчик – съдия Евгения Мечева /20-ти състав/, ЧГД №  8261/2018 г.  с
докладчик – съдия Михаил Михайлов /21-ви състав/, ЧГД № 5838/2018 г. с
докладчик – съдия Геновева Илиева /24-ти състав/, ЧГД № 6459/2018 г. с
докладчик – съдия Камелия Василева /25-ти състав/, ЧГД № 8268/2018 г. с
докладчик – съдия Весела Гълъбова /26-ти състав/,  ЧГД № 6929/2018 г. с
докладчик – съдия Любомир Нинов /31-ви състав/, ЧГД № 8824/2018 г. с
докладчик – съдия Нела Кръстева /33-ти състав/, ЧГД № 6502/2018 г. с
докладчик – съдия Магдалена Давидова /34-ти състав/, ЧГД № 6458/2018 г.
с докладчик – съдия Виолета Кожухарова /35-ти състав/, ЧГД № 7123/2018
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г. с докладчик – съдия Христина Колева /39-ти състав/, ЧГД № 6460/2018 г.
с докладчик – съдия Мартин Стаматов /40-ти състав/, ЧГД № 11453/2018 г.
с докладчик – съдия Светослав Тодоров  /41-ви състав/,  ЧГД № 8389/2018
г. с докладчик  - съдия Моника Жекова /42-ри състав/, ЧГД № 6749/2018 г.
с докладчик – съдия Деница Добрева /46-ти състав/, ЧГД № 8664/2018 г. с
докладчик – съдия Добрина Петрова /48-ми състав/, ЧГД № 2974/2018  г. с
докладчик – съдия Димитър Димитров /49-ти състав/.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 272 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок. По 9 дела
решението е постановено на следващия работен ден, което сочи на
вероятно спазване на срока. По 8 дела процесуалният срок не е спазен, тъй
като решенията са постановени 3 дни след образуването на делата, респ.
след постъпване на искането от ИВСС.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Варна делата в
група „ЧГД, разкриване на тайна“ се разпределят на принципа на
случайния избор, автоматично между присъстващите на работа
граждански съдии. Съгласно т.10 от Вътрешните правила за разпределение
на делата, от участие в разпределението се изключват съдиите, които са в
съдебно заседание, дежурни или отсъстват поради ползван отпуск,
командировка или други законови основания, указващи на невъзможност
да участват в разглеждането на делото в процесуалния срок за това.
Според т. 11 от правилата, при отсъствие на съдия, поради ползван отпуск,
командироване или на други законови основания, разпределението на
делата с код „1436“ се преустановява в деня, предшестващ началната дата
на отсъствието. Дейността по разпределение на делата се извършва от
административния ръководител, заместниците му, съдии, определени със
заповед на административния ръководител, съдебни служители /след
изменението на ПАС/, определени със заповед на административния
ръководител.

Съгласно протоколите за избор на съдия докладчик, по проверените
копия от дела, групата на разпределение на делата, образувани по искане
на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ е „ЧГД Разкриване на тайна – код
1436“, а групата по натовареността: „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа,
датата и точния час на постъпване. Върху искането е положен и печат, че е
постъпило по пощата, като е отразена датата на изпращане от ИВСС.
Поставен е и печат за образуване на частно гражданско дело, съдържащ
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номера на делото, годината на образуване, шифър, състав, докладчик и
подпис на образуващия съдия.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му. По всички дела, по които искането е уважено, са
постановени съдебни актове – решения, които са мотивирани. Изследвана
е обосноваността на искането за разкриване на банкова тайна, очертан е
кръгът на субектите, задължени да декларират имущество и доходи,
качеството на лицето, по отношение на което е поискано разкриване на
банкова тайна, посочен е периодът, за който се отнася разкриването на
сведенията. Във всички решения, с едно изключение, съдиите са
определили срок за разкриване на сведенията.

Диспозитивите на постановените решения по описаните по-горе дела
са с различно съдържание. Най-често съдът  „разрешава/постановява
разкриване на банкова тайна, като задължава“ съответната банка да
разкрие сведения за наличността към определена дата по конкретно
посочени сметки на определено лице, с посочен ЕГН. Констатираните
различия се отнасят до използвания глагол в диспозитива, касаещ
разкриването на банковата тайна, непосочени конкретни сметки и начина
на определяне на срока за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна.

С решение № 2075/14.05.2018 г. по ЧГД № 6750/2018 г., с решение
№ 528/12.02.2018 г. по ЧГД № 1980/2018 г., с решение № 2367/25.05.2018
г. по ЧГД № 7741/2018 г., с решение № 1968/09.05.2018 г. по ЧГД №
6502/2018 г., съдът  „разкрива банкова тайна, като задължава“ съответната
институция да разкрие сведенията.

С решения № 1936/08.05.2018 г. по ЧГД № 6460/2018 г., №
1929/08.05.2018 г. по ЧГД № 6455/2018 г., № 2141/15.05.2018 г. по ЧГД №
6927/2018 г., № 2025/11.05.2018 г. по ЧГД № 6749/2018 г., разрешението за
разкриване на банкова тайна се отнася до „всички сметки“ или „по
сметките“, открити в съответната посочена изрично банка.

В голямата част от решенията по проверените дела, съдиите са
определили срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, до конкретна дата, обикновено един месец от датата на
постановяване на съдебния акт. В други решения, с посочена крайна
конкретна дата на срока за разкриване на сведенията, самият срок е
различен от едномесечния: определеният с решение № 1936/08.05.2018 г.
по ЧГД  № 6460/2018 г., както и с решение № 1749/25.04.2018 г. по ЧГД №
5838/2018 г., срок е 34 дни,  с решение № 1968/09.05.2018 г. по ЧГД №
6502/2018 г. – 33 дни, а с решение № 2494/31.05.2018 г. по ЧГД №
8389/2018 г.  – 30 дни. Според решение № 2695/08.06.2018 г. по ЧГД №
8985/2018 г. срокът е двумесечен. С решение № 528/12.02.2018 г. по ЧГД
№ 1980/2018 г. съдът е определил двуседмичен срок за предоставяне на
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информацията, като не е посочена началната дата, от когато срокът тече.
Тридесетдневен срок за разкриване на сведенията, считано от датата на
постъпване на искането в централното управление на съответната банка, е
определен с решения № 2574/04.06.2018 г. по ЧГД № 8664/2018 г., №
3545/27.07.2018 г. по ЧГД № 11453/2018 г., № 2192/17.05.2018 г. по ЧГД №
7123/2018 г. и № 2669/06.06.2018 г. по ЧГД № 8824/2018 г. С решение №
2367/25.05.2018 г. по ЧГД № 7741/2018 г. срок за разкриване на сведенията
от съответната банка не е определен.

С придружително писмо до ИВСС, по всяко от делата, е изпратен
заверен препис от постановеното решение в един екземпляр, независимо от
броя на банките, задължени да разкрият сведенията, представляващи
банкова тайна, или независимо от лицата, до които се отнася разкриването
на сведенията.

През 2018 г. едно от постъпилите искания е уважено частично и едно
е отхвърлено.

С решение № 1495/2018 г. от 10.04.2018 г. по образуваното на
същата дата ЧГД № 5121/2018 г. съдът е уважил искането, като е
разрешил разкриване на сведения за наличностите към 28.02.2018 г. по
посочените банкови сметки в определена банка на титуляр – магистрат и е
оставил без уважение искането в същото писмо за разкриването на банкова
тайна по отношение съпруга на магистрата, предвид липсата на
доказателства за наличие на банкови сметки.

С решение № 2273/21.05.2018 г. по образуваното на 21.05.2018 г.
ЧГД № 7516/2018 г. съдът е отхвърлил искането на ИВСС, предвид
липсата на конкретизация и доказателства за титулярството на адресата на
проверката досежно конкретно притежавани банкови сметки.

III. Изводи
         Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл.  62,  ал.  6,  т.  12 ЗКИ през 2017 г.  в РС –  Варна дела са общо 410 броя,
докато през 2018 г броят им възлиза на 289, т.е със 131 по-малко. Почти
всички дела са приключени с решения за уважаване на искането за
разкриване на банкова тайна. През 2017 г. искането е отхвърлено само по
две дела,  а през 2018  г.  –  по 1  дело.  През 2018  г.  по 1  дело съдът е
постановил решение за частично уважаване на искането. През двете
проверявани години само по едно дело производството е било прекратено,
тъй като съдът е приел, че не му е местно подсъдно.
         Съгласно предоставената официална служебна справка решенията в
РС – Варна са постановени в законоустановения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ 24-
часов срок, т.е. в деня на постъпване на искането и образуване на делото,
или на следващия работен ден, което вероятно е в рамките на
законоустановения срок. Само по 10 дела през 2017 г. и по 8 дела през 2018
г. срокът безспорно не е спазен, като решенията са постановени 3 дни след
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образуването на делата, респ. след постъпване на искането от ИВСС.
Тридневният срок може да се приеме за разумен, но предвид целите,
спецификата и същността на производството по разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна, е желателно стриктно, без изключение, да
се спазва предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок – не по-късно от 24 часа от
постъпване на искането.
         По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Според печата от
служба „Регистратура“ и печата за образуване на делото, делата се
образуват от съдия незабавно.
         Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Варна делата в група „ЧГД, разкриване на тайна“ се разпределят незабавно
на принципа на случайния избор, автоматично между присъстващите на
работа граждански съдии. Съгласно т.10 от Вътрешните правила за
разпределение на делата, от участие в разпределението се изключват
съдиите, които са в съдебно заседание, дежурни или отсъстват поради
ползван отпуск, командировка или други законови основания, указващи на
невъзможност да участват в разглеждането на делото в процесуалния срок
за това. Според т. 11 от правилата, при отсъствие на съдия, поради ползван
отпуск, командироване или на други законови основания, разпределението
на делата с код „1436“ се преустановява в деня, предшестващ началната
дата на отсъствието. Дейността по разпределение на делата се извършва от
административния ръководител, заместниците му, съдии, определени със
заповед на административния ръководител, съдебни служители /след
изменението на ПАС/, определени със заповед на административния
ръководител. Съгласно протоколите за избор на съдия докладчик, по
проверените копия от дела, групата на разпределение на делата,
образувани по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ е „ЧГД
Разкриване на тайна – код 1436“, а групата по натовареността:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.

Делата са разгледани от определения съдия-докладчик, в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му, най-често съвпадащ с
датата на образуване, респ. – постъпване на искането от ИВСС за
разкриване на банкова тайна. По всички дела, по които искането е
уважено, са постановени съдебни актове, именувани решения, които са
мотивирани, съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Изследвана е
допустимостта и обосноваността на искането за разкриване на банкова
тайна, очертан е кръгът на субектите, задължени да декларират имущество
и доходи, качеството на лицето, по отношение на което е поискано
разкриване на банкова тайна, посочен е периодът, за който се отнася
разкриването на сведенията.  С малки изключения в диспозитивите на
решенията съдиите са посочвали конкретизирани и индивидуализирани
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банкови сметки, освен съответните банки и титулярите на сметките. Във
всички постановени решения съдиите са определяли и срок за разкриване
на сведенията, който не винаги е съобразен с посочения в чл. 175д, ал. 5
ЗСВ едномесечен срок от получаване на искането за предоставяне на
необходимата информация. Констатираха се и единични решения през
2018 г., в които срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, не е определен.

По двете дела, приключили с решения за оставяне без уважение на
искането от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, съдиите са оставили
производството без движение след констатация за нередовност на
искането. От ИВСС не е постъпил отговор по изпратените и получени
съобщения за отстраняване на нередовностите, след което са постановени
съдебните решения.  Поставя се въпрос, дали с оглед предвидения кратък
процесуален срок за разглеждане и приключване на производството по чл.
62, ал. 7 ЗКИ, както и предвид възможността да се предяви ново надлежно
искане, тъй като решението не се ползва със сила на пресъдено нещо,
съдът е длъжен да указва отстраняване на нередовности и да определя срок
за това. По двете дела подадените от ИВСС искания  не  са били
окомплектовани с необходимите доказателства по отношение свързаността
на лицето по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ и наличието на банкови сметки към датата
на разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна – справки от
регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ.

Решението за отхвърляне на искането на ИВСС за разкриване на
банкова тайна през 2018 г. е обосновано с липсата на конкретизация на
самото искане и на доказателства за титулярството на адресата на
проверката досежно конкретно притежавани банкови сметки. По това дело
производството не е оставяно без движение и на ИВСС не са давани
указания за отстраняване на нередовности. Частичното отхвърляне е по
искане по едно дело през 2018 г., в частта му относно разкриване на
банкова тайна по отношение на съпруг на магистрат, като причината
отново е липса на приложени доказателства за наличието на банкови
сметки.

  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И:

Административният ръководител на Районен съд – Варна  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ,  като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на предвидения в чл. 62,
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ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна.

Административният ръководител на Районен съд – Варна  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Варна, на което:

1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Варна, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;

2. Да се обсъди приложението на разпоредбата на чл. 101 ГПК в
производството по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ;

3. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Варна при определяне/неопределяне на срок за разкриване на
банковата тайна, с цел уеднаквяването й.

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Велико Търново дела са
общо 171 броя, от които 169 са приключили с решение за уважаване на
искането изцяло. По едно дело искането е отхвърлено и по едно дело
производството е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на РС –
Горна Оряховица.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Велико Търново копия
от частни граждански дела: ЧГД № 2954/2017 г.; ЧГД № 3266/2017 г.; ЧГД
№ 3098/2017 г.; ЧГД № 2478/2017 г.; ЧГД № 3008/2017 г.; ЧГД №
2965/2017 г.; ЧГД № 3194/2017 г.; ЧГД № 2976/2017 г.; ЧГД № 3051/2017
г.; ЧГД № 3033/2017 г.; ЧГД № 2494/2017 г.; ЧГД № 2378/2017 г. и ЧГД №
2906/2017 г.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
171 дела решението е постановено в законоустановения 24-часов срок. От
тях по 168 дела решението е постановено в деня на образуване на делото, а
по 3 дела – на следващия работен ден, най-вероятно в рамките на
законоустановения срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 от ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Велико Търново
делата в група „ЧГД – разкриване на банкова тайна и други“ се
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разпределят на дежурен съдия, който може да бъде граждански или
наказателен съдия.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е поставен печат от служба
„Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа, датата на
постъпване, удостоверени с подпис. Поставен е и печат за образуване на
частно гражданско дело, съдържащ номера на делото, годината на
образуване, името на докладчика, подпис на образуващия съдия и индекс и
дата, които не винаги са попълнени.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му. Постановените актове са решения, които са подробно
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, съответно свързаните лица по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, целите на
искането, периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на
решението изрично е посочен периода, за който се отнасят сведенията,
представляващи банкова тайна, конкретните банки, от които се искат
сведенията, но не се посочват конкретните банкови сметки с изключение
на решенията по ЧГД № 2965/2017 г., ЧГД №2494/2017 г. и ЧГД
№2906/2017 г. Указано е, че решението не подлежи на обжалване. По
някои от делата е указано изпращане на препис от решението на ИВСС, а
по други такова указание липсва. Преписи от решенията са изпратени по
всички дела. По 6 от проверените решения съдиите са определили 14-
дневен срок за разкриване на банковата тайна, който срокът тече от датата
на получаване на преписа от решението в ИВСС или в съответната банка.
В останалите 7 решения не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

Искане по чл.  62,  ал.  6,  т.  12 ЗКИ е оставено без уважение само по
ЧГД № 3193/2017 г., образувано на 21.09.2017 г. и разпределено на същата
дата на дежурния съдия Цанков. С решение № 838 от 21.09.2017 г.,
постановено в з.с.з., съдът е отхвърлил искането, тъй като към същото не
са се съдържали данни за наличието на банковите сметки на магистрата и
неговия съпруг. От копията на приложените към искането справки от
регистъра по чл. 56а от ЗКИ е видно, че се отнасят за други лица.

ЧГД № 2746/2017 г. е образувано на 18.08.2017 г. Разпределено е на
същата дата на дежурен съдия Воденичаров. С определение № 1372 от
18.08.2017 г., постановено в з.с.з., съдът е прекратил производството и е
изпратил делото по подсъдност на РС – Горна Оряховица, тъй като
постоянния адрес на проверяването лице е в гр.Лясковец.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните през 2018 г., по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, в РС – Велико Търново дела са
общо 112 броя и по всички искането е уважено изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Велико Търново копия
от частни граждански дела: ЧГД № 1745/2018 г.; ЧГД № 1049/2018 г.; ЧГД
№ 1283/2018 г.; ЧГД № 1885/2018 г.; ЧГД № 3460/2018 г.; ЧГД №
1944/2018 г.; ЧГД № 1672/2018 г.; ЧГД № 1540/2018 г.; ЧГД № 1450/2018
г.; ЧГД № 1151/2018 г.; ЧГД № 390/2018 г.; ЧГД № 3894/2018 г. и ЧГД №
1556/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 111 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок. От тях по
105 дела решението е постановено в деня на образуване на делото, по 6
дела – на следващия работен ден, но в рамките на законоустановения срок
и по 1 дело решението е постановено в 3-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Велико Търново
делата в група „ЧГД – разкриване на банкова тайна и други“ се
разпределят на дежурен съдия, независимо дали е граждански или
наказателен съдия.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа,
датата на постъпване, удостоверени с подпис. Поставен е и печат за
образуване на частното гражданско дело, съдържащ номера на делото,
годината на образуване, името на докладчика, подпис на образуващия
съдия,  индекс и дата, които не винаги са попълнени.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му. Постановените актове
са решения, които са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, респ.
свързаните лица по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, за които се иска разкриване на
банкова тайна, целите на искането, периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен периода, за
който се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна, конкретните
банки, от които се искат сведенията, но не се посочени конкретните
индивидуализирани банкови сметки, с изключение на актовете по ЧГД №
390/2018 г., ЧГД № 3894/2018 г. и ЧГД № 1556/2018 г. Указано е, че
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решението не подлежи на обжалване. По някои от делата е указано
изпращане на препис от решението на ИВСС, а по други такова указание
липсва. По 5 от проверените решения съдиите са определили 14-дневен
срок за разкриване на банковата тайна, като срокът тече от датата на
получаване на преписа от решението в ИВСС или в съответната банка. В
останалите 8 решения не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

III. Изводи
         Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. в РС – Велико Търново дела са общо
171 броя,  а през 2018 г броят им възлиза на 112, т.е с 59 по-малко.  Почти
всички дела са приключени с решения за уважаване на искането за
разкриване на банкова тайна. През 2017 г. искането е отхвърлено само по
едно дело и по едно дело производството е прекратено и изпратено по
подсъдност на РС – Горна Оряховица.

 Съгласно предоставената официална служебна справка решенията в
РС – Велико Търново са постановени в законоустановения по чл. 62, ал. 7
ЗКИ 24-часов срок, т.е. в деня на постъпване на искането и образуване на
делото, или по изключение на следващия работен ден, което вероятно е в
рамките на законоустановения срок. Само по 1 дело през 2018 г. срокът
безспорно не е спазен, като решението е постановено в 3-дневен срок.
         По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Според печата от
служба „Регистратура“ и печата за образуване на делото, делата се
образуват от съдия незабавно и също незабавно се разпределят, видно и от
протокола за определяне на докладчик.  Съгласно действащите правила за
разпределение на делата в РС – Велико Търново делата в група „ЧГД -
разкриване на тайна и други“ се разпределят на дежурен съдия, независимо
дали е граждански или наказателен съдия.

Делата са разгледани от определения съдия-докладчик, в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му, най-често съвпадащ с
датата на образуване, респ. – постъпване на искането от ИВСС за
разкриване на банкова тайна. По всички дела, по които искането е
уважено, са постановени съдебни актове, именувани решения, които са
мотивирани, съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Изследвана е
допустимостта и обосноваността на искането за разкриване на банкова
тайна, очертан е кръгът на субектите, задължени да декларират имущество
и доходи, качеството на лицето, по отношение на което е поискано
разкриване на банкова тайна, посочен е периодът, за който се отнася
разкриването на сведенията.  В диспозитивите на решенията съдиите не са
посочвали конкретизирани и индивидуализирани банкови сметки, освен
съответните банки и титулярите на сметките. Изключенията са посочени в
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констативната част. В част от постановени решения съдиите са определяли
срок за разкриване на сведенията, който не е съобразен с посочения в чл.
175д, ал. 5 ЗСВ едномесечен срок от получаване на искането за
предоставяне на необходимата информация. В другата част от решенията
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна, не е
определен.

Единственото решение от 2017 г., с което искането на ИВСС е
отхвърлено, е обосновано с липсата на данни за наличието на банкови
сметки на името на магистрата и съпруга му. От приложените към
искането копия от справки от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ,
действително се установи, че те се отнасят за други лица, т.е. допусната е
грешка от ИВСС. Обосновано е и определението, с което образувано през
2017 г. дело е прекратено и изпратено по подсъдност , за разглеждане от
РС – Горна Оряховица, тъй като безспорно е било установено, известно и
на подалия искането ИВСС, че постоянният адрес на лицето е в гр.
Лясковец.

В заключение следва да се изтъкне, че в РС – Велико Търново не се
констатираха нарушения във връзка с дейността по образуване,
разпределение, движение и приключване в установения кратък
процесуален срок на производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ. Единствената препоръка следва да се отнесе към уеднаквяване на
практиката на съда относно определяне/неопределяне на срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Велико
Търново  да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, като
разпореди,  при постъпване на искането по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в
съда,  в служба „Регистратура“  да се отразява точния час,  а не само
датата на постъпването.

Административният ръководител на Районен съд –Велико
Търново  да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като
свика общо събрание на съдиите от РС – Велико Търново, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Велико Търново, възложена със заповед №
ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към
Висшия съдебен съвет;
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  2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Велико Търново при определяне/неопределяне на срок за разкриване
на банковата тайна, с цел уеднаквяването й.

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Видин са общо 83 броя, от
които всички са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Видин копия от частни
граждански дела: ЧГД № 2725/2017 г., ЧГД № 2685/2017 г., ЧГД №
2667/2017 г., ЧГД № 2654/2017 г., ЧГД № 2247/2017 г., ЧГД № 2114/2017 г.
и ЧГД № 2746/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 56 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 16 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 9 дела решението е
постановено в 2-дневен срок и по 2 дела решението е постановено в 3-
дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането. Върху първата
страница на искането на ИВСС се поставят два печата. Един от тях, явно
от служба „Регистратура“, съдържа входящ номер, дата и час на
постъпване и подпис на съдебен служител. Вторият печат съдържа акта за
образуване на делото и следните данни: вид на делото, номер, година, дата
и подпис на председател /образуващ и разпределящ съдия/. Според
Вътрешните правила за разпределение на делата в РС – Видин, частните
гражданските дела по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, се
разпределят по дежурство. Делата по дежурство се разглеждат без
значение от вида им /наказателни или граждански/, от дежурния за деня
съдия и се разпределят чрез програмата за случайно разпределение по
следния въведен критерий: наказателни дела-дежурство и граждански дела
– дежурство, включващ всички съдии. Според копията от протоколи за
избор на съдия докладчик по проверените през 2017 г. дела, групата на
разпределение е „Граждански дела – дежурства“, а групата по
натовареността е „Обезпечение;частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, който по 6 от делата съвпада с деня на образуването, а
по ЧГД № 2725/2017 г. заседанието е проведено на следващия ден от
образуването. Постановените актове са решения, които са мотивирани,
като е изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за които се иска
разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за който се
отнасят сведенията.

В диспозитива на решенията са посочени: името и ЕГН на лицето,
титуляр на сметките, периодът за който се отнася искането, банките. Не са
посочени  конкретни индивидуализирани сметки, като по всички
проверени дела съдиите са допуснали разкриването на банковата тайна
„съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от
регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ“. В диспозитива на всички решения е
определен 10-дневен срок за разкриване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 2
ЗКИ, считано от получаване на препис от съдебното решение със
съответното придружително писмо. По 2 от решенията е указано изрично и
изпращането на препис от съдебния акт на заявителя, а по всички е
указано, че решението не подлежи на обжалване.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Видин са общо 53 броя, от
които всички са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Айтос копия от частни
граждански дела: ЧГД № 1106/2018 г., ЧГД № 1011/2018 г., ЧГД №
992/2018 г., ЧГД № 1170/2018 г., ЧГД № 1090/2018 г., ЧГД № 979/2018 г.,
ЧГД № 1396/2018 г., ЧГД № 1288/2018 г., ЧГД № 1437/2018 г., ЧГД №
1315/2018 г.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 40 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 12 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, и по 1 дело в 4-дневен
срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането. Върху първата
страница на искането на ИВСС се поставят два печата. Един от тях
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съдържа входящ номер на документа, дата и час на постъпване и подпис на
съдебен служител. Вторият печат съдържа акта за образуване на делото и
следните данни: вид на делото, номер, година, дата и подпис на
председател /образуващ и разпределящ съдия/. Според Вътрешните
правила за разпределение на делата в РС – Видин, частните гражданските
дела по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, се разпределят по
дежурство. Делата по дежурство се разглеждат без значение от вида им
/наказателни или граждански/, от дежурния за деня съдия и се разпределят
чрез програмата за случайно разпределение по следния въведен критерий:
наказателни дела-дежурство и граждански дела – дежурство, включващ
всички съдии. Посочените в протоколите за избор на съдия-докладчик по
проверените от 2018 г. дела, група на разпределение и група по
натовареността са същите, както и през 2017 г.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, който по 8 от делата съвпада с деня на образуването и 2
дела: ЧГД № 1011/2018 г. и ЧГД № 1437/2018 г. заседанието е проведено
на следващия ден от образуването. Постановените актове са решения,
които са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, респ. лицата по чл. 175б,
ал. 4 ЗСВ, за които се иска разкриване на банкова тайна, целите на
искането и периода, за който се отнасят сведенията.
         В диспозитива на решенията са посочени: името и ЕГН на лицето,
титуляр на сметките, периодът за който се отнася искането, банките. Не са
посочени  сметките, като по всички проверени дела съдиите са допуснали
разкриването на банковата тайна  „съгласно приложената към искането
справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ“, с
изключение на решение №739/27.04.2018 г. по ЧГД № 1011/2018 г. и
решение 1015/30.05.2018 г. по ЧГД № 1396/2018 г., в които са посочени и
сметките, индивидуализирани с техните номера. През 2018 г. с решение от
08.05.2018 г. по ЧГД № 1090/2018 г. и с решение № 698/23.04.2018 г. по
ЧГД № 979/2018 г. съдиите не са определили срок за разкриване на
банковата тайна. По всички останали проверени дела с решенията е
определен 10-дневен срок за разкриване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 2
ЗКИ, считано от получаване на препис от съдебното решение със
съответното придружително писмо.

По 2 от решенията е указано изрично и изпращането на препис от
съдебния акт на заявителя, а по всички е указано, че решението не подлежи
на обжалване.

III. Изводи
През 2017 г., по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, в РС – Видин са образувани общо 83 броя дела,
всички  приключени с решение за уважаване на искането изцяло. През
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2018 г. образуваните дела са 53 броя, т.е. с 30 по-малко, също приключени
с решения за уважаване на искането изцяло.

 В предвидения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне, до 24 часа
от постъпване на искането, са постановени решенията по голямата част от
делата. През 2017 г. срокът не е спазен по 11 дела, като по 9 от тях
решението е постановено в 2-дневен срок и по 2 – в 3-дневен срок, като
може да се приеме, че и тези решения са постановени в разумен срок. През
2018 г. срокът не е спазен само по едно дело, решението по което е
постановено в 4-дневен срок. Проверката приема, че постановените на
следващия ден от образуване на делата решения /по 16 дела от 2017 г. и по
12 дела от 2018 г./, също са постановени в законоустановения 24-часов
срок, тъй като е отразен единствено часът на постъпване на искането, но не
и часът на провеждане на з.с.з. Предвид целите, спецификата и същността
на производството по разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, е желателно стриктно, без изключение, да се спазва предвидения в
чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок – не по-късно от 24 часа от постъпване на искането.
           По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, В РС - Видин се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Според Вътрешните правила за разпределение на делата в РС – Видин,
частните гражданските дела по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
се разпределят по дежурство. Делата по дежурство се разглеждат без
значение от вида им /наказателни или граждански/, от дежурния за деня
съдия и се разпределят чрез програмата за случайно разпределение по
следния въведен критерий: наказателни дела-дежурство и граждански дела
– дежурство, включващ всички съдии. Посочените в протоколите за избор
на съдия-докладчик по проверените дела, група на разпределение е
„Граждански дела – дежурства“, а групата по натовареността
„Обезпечение;частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.

Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на
провеждането му, който по 14 от делата съвпада с деня на образуването и
по 3 дела заседанието е проведено на следващия ден от образуване на
делото. Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, респ. лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, за които се иска
разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за който се
отнасят сведенията.
         В диспозитива на решенията са посочени: името и ЕГН на лицето,
титуляр на сметките, периодът за който се отнася искането, банките. Не са
индивидуализирани сметките, като по всички проверени дела съдиите са
допуснали разкриването на банковата тайна  „съгласно приложената към
искането справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ“,
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като се констатираха и изключения – в някои от решенията  сметките са
индивидуализирани с техните номера. Докато през 2017 г. във всички
проверени решения, съдиите са определили 10-дневен срок за разкриване
на сведенията, представляващи банкова тайна,  през 2018 г. с решения по 2
от проверените дела не е определен срок за разкриване на банковата тайна.
Следва да се има предвид, че определения 10-дневен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, не е съобразен със срока по
разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Видин  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ,  като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на предвидения в чл. 62,
ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна.
 Административният ръководител на Районен съд – Видин да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Видин, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Видин, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
  2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Видин при определяне/неопределяне на срок за разкриване на
банковата тайна, с цел уеднаквяването й.

РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Враца са общо 127 броя, от
които 126 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и по
1 дело искането е отхвърлено.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Враца копия от частни
граждански дела, образувани през 2017 г.: ЧГД № 4388/2017 г.; ЧГД №
3262/2017 г.; ЧГД № 3699/2017 г.; ЧГД № 3253/2017 г.; ЧГД № 3362/2017
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г.; ЧГД № 3840/2017 г., ЧГД № 4167/2017 г., по които са постановени
решения за уважаване на искането от ИВСС.
          ЧГД № 4469/2017 г. е образувано и разпределено на 27.09.2017 г. от
съдия в ГО на РС – Враца, между седем съдии при изключване на един,
ползващ годишен отпуск. За докладчик е определен съдия Иванов. С
решение № 615 от 27.09.2017 г. съдът е отхвърлил искането, като го е
приел за процесуално допустимо, но неоснователно, тъй като не е
приложена справка за банковите сметки с титуляр проверяваното лице.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12 от ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
127 дела решенията са постановени в законоустановения 24-часов срок, в
деня на образуване на делото.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС - Враца се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Враца
делата в група „0885 – други ЧГД/разрешение за встъпване в брак;
назначаване на особен представител по ИД; обезпечения на
доказателства/“, в група по натовареност „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“, се
разпределят електронно, автоматично, от председателя на съда или от
определен с негова заповед съдия от гражданското отделение между
съдиите, разглеждащи граждански дела, като се изключват отсъстващите
съдии по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа,
дата и час на постъпване, удостоверени с подпис на деловодител. Поставен
е и печат за образуване на частно гражданско дело, съдържащ номера на
делото, датата и годината на образуване, името на съдията докладчик и
подпис на образуващия и разпределящ съдия. Видно от протокола за избор
на съдия докладчик групата на разпределение на този вид дела е „0885 –
други ЧГД/разрешение за встъпване в брак; назначаване на особен
представител по ИД; обезпечения на доказателства/“, а групата по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Проверените дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането от ИВСС, като не се констатираха допуснати
нарушения на ПАС и Вътрешните правила за разпределение на делата в РС
– Враца.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове
са решения, които са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за
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правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, респ.
свързаността на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, за които се иска разкриване
на банкова тайна, целите на искането, периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен периода, за
който се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна. Посочени са
още: лицата – титуляри на банковите сметки, периода на разкриване на
сведенията, съответната банка и индивидуализирани сметки, като
наличните сметки не са конкретизирани само в решение № 529 от
11.09.2017 г. по ЧГД № 4167/2017 г. В постановеното решение № 449 от
15.08.2017 г. по ЧГД № 3699/2017 г. съдията е записал, че подписаната от
него справка, приложена от ИВСС за банковите сметки от регистъра на
БНБ по чл. 56а ЗКИ, следва да се счита за неразделна част от решението.
Указано е, че решенията не подлежат на обжалване, както и изпращане на
препис от тях на ИВСС. С решенията по проверените ЧГД не е определен
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна, с
изключение на решението по ЧГД № 4167/2017 г., с което съдията е
определил 3-месечен срок, считано от постановяване на решението.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните в РС – Враца през 2018 г. дела по искане на ИВСС за
разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са общо 73 броя, от
които 72 дела са приключили с решение за уважаване на искането изцяло,
по едно дело искането е уважено частично. Посочените в общата справка
на съда изх. № 1687/21.05.2019 г. 2 дела, приключени с решение за
отхвърляне на искането бяха изискани за проверки чрез пълните им копия.
От постъпилите копия се установи, че делата са приключили с решения за
уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Враца копия от частни
граждански дела, образувани през 2018 г, по които искането е уважено
изцяло: ЧГД № 2431/2018 г.; ЧГД № 1788/2018 г.; ЧГД № 2433/2018 г.,
ЧГД № 2042/2018 г., ЧГД № 2169/2018 г., ЧГД № 1787/2018 г., ЧГД №
1493/2018 г., ЧГД № 2804/2018 г., ЧГД № 2475/2018 г.. ЧГД № 3600/2018 г.
          ЧГД № 2551/2018 г. е образувано и разпределено на 08.06.2018 г. от
председателя на РС – Враца между осем съдии при изключване на един,
който е бил в командировка. За докладчик е определен съдия Иванов. С
решение № 473 от 08.06.2018 г. съдът е приел искането за процесуално
допустимо, основателно по отношение на едно от лицата, за което е
допуснал разкриване на банкова тайна. За другото лице искането е
отхвърлено като неоснователно. Съдът е приел, че лицето е дете на
магистрат, навършило пълнолетие към 31.03.2018 г., с оглед на което за
магистрата не е съществувало задължението за деклариране по чл. 175б,
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ал. 4 ЗСВ, а за ИВСС – правомощието по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ да проверява
наличността по сметките на навършилото пълнолетие дете към датата на
подаване на декларацията – 14.05.2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
73 дела съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок.
Решенията са обявени в деня на образуването на делата.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Враца делата в
група „0885 – други ЧГД/разрешение за встъпване в брак; назначаване на
особен представител по ИД; обезпечения на доказателства/“, в група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят електронно, автоматично от
председателя на съда или от определен с негова заповед съдия от ГО
между съдиите, разглеждащи граждански дела, като се изключват
отсъстващите съдии по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер на документа,
дата и час на постъпване, удостоверени с подпис на деловодител. Поставен
е и печат за образуване на частно гражданско дело, съдържащ номера на
делото, датата и годината на образуване, името на съдията докладчик и
подпис на образуващия и разпределящ съдия.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове
са решения, които са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането, периода, за който
се отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен
периода, за който се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна. В
диспозитива на решението по пет от делата са посочени: лицата – титуляри
на банковите сметки, периода, съответната банка и сметките са
индивидуализирани. Наличните сметки не са индивидуализирани в
другите пет решения по проверените дела.

В постановените решения № 446 от 04.08.2018 г. по ЧГД №
2433/2017 г. и № 456 от 06.06.2018 г. по ЧГД № 2475/2018 г. съдиите са
записали, че подписаната от тях справка, приложена от ИВСС за банковите
сметки от регистъра на БНБ по чл. 56а от ЗКИ, следва да се счита за
неразделна част от решението.

В решение № 294 от 26.04.2018 г. по ЧГД № 1788/2018 г. и решение
от 07.08.2018 г. по ЧГД № 3600/2018 г. съдиите не са индивидуализирали
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банковите сметки, като са приели справката от регистъра по чл.56а ЗКИ за
неразделна част от решението, без да я подписват.

В решение № 451 от 05.06.2018 г. по ЧГД № 2431/2018 г. съдията е
посочил само банките, в които се намират наличните сметки по справката
от регистъра по чл. 56а ЗКИ.

Указано е, че решението не подлежи на обжалване, както и
изпращане на препис от същото на ИВСС.

С решенията по проверените ЧГД не е определен срок за разкриване
на сведенията, представляващи банкова тайна, с изключение на ЧГД №
2475/2018 г., по което съдията е определил 3-месечен срок, считано от
постановяване на решението.

III. Изводи
Според предоставените от съда справки, през 2017 г. в РС – Враца са

образувани 127 броя частни граждански дела по искане на ИВСС за
разкриване на банкова тайна, по които са постановени решения в
законоустановения 24-часов срок, в деня на образуване на делото. По 126
дела решенията са за уважаване на искането и по 1 дело искането е
отхвърлено. През 2018 г. делата са общо 73 броя, с 54 по-малко от
предходната година, също постановени в установения процесуален срок по
чл. 62, ал. 7 ЗКИ. По 72 дела искането е уважено с постановеното решение,
а по 1 – искането е уважено частично.

Делата са образувани като частни граждански, съобразно
разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2 , б. „б“ ПАС. С оглед на установения
кратък срок за произнасяне, частните граждански дела са образувани в
деня на постъпване на искането и също незабавно са разпределени. В РС –
Враца този вид дела се разпределят от председателя на съда, респ. от
определен в негова заповед съдия от гражданско отделение, автоматично,
между гражданските съдии, при изключване на отсъстващите по
обективни причини. Групата на разпределение на делата е „0885 – други
ЧГД/разрешение за встъпване в брак; назначаване на особен представител
по ИД; обезпечения на доказателства/“, а групата по натовареността
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.

Делата са разгледани от определения при случайния избор съдия
докладчик, в закрито съдебно заседание, чиято дата на провеждане е
записана в съдебния акт  и съвпада с датата на образуване на делото, респ.
– с датата на постъпване на искането от ИВСС в съда. Всички решения са
подробно мотивирани. Съдържанията на диспозитивите са съобразени с
основните изисквания на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. В диспозитива на решенията
изрично са посочени периода, за който се отнасят сведенията,
представляващи банкова тайна, която се разкрива, лицата, съответната
банка и сметките, които са индивидуализирани. Констатирани са
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изключения от практиката на посочване в диспозитива на решението на
конкретните, индивидуализирани банкови сметки. В част от решенията са
записани само банките, в които е допуснато разкриване на банкова тайна, а
в друга част от съдебните актове, съдиите препращат към приложената с
искането справка от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ. Съдиите не са
определяли срок за разкриване на сведенията, освен един съдебен състав,
който е определил тримесечен срок, несъобразен с предвидения по чл.
175д, ал. 5 ЗСВ срок от един месец от получаване на искането в
съответната банка.

Що се отнася до съдържанието на диспозитива относно банковите
сметки, безспорен е различния подход на съдиите в РС – Враца, което
определено е предпоставено и от съдържанието на самото искане за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

От мотивите на единствените две решения, постановени през 2017 г.
и 2018 г., с които искането е отхвърлено изцяло или частично, се
установява, че в единия случай искането не е доказано, тъй като към него
не е приложена справка по чл. 56а ЗКИ, а в другия случай относно детето
на магистрата липсва предмет на проверката. Детето е навършило
пълнолетие преди крайния срок за подаване на ежегодната декларация,
респ. – преди датата на подаване на декларацията от магистрата.

Не се установиха нарушения във връзка с образуването,
разпределението и произнасянето в срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ по частните
граждански дела, образувани по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ, поради което не следва да се дават препоръки относно изпълнението
на тази дейност.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Враца да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Видин, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Враца, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Видин при определяне/неопределяне на срок за разкриване на
банковата тайна, с цел уеднаквяването й.
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РАЙОНЕН СЪД - ГАБРОВО
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ през 2017 год. в РС – Габрово са общо 67
броя, от които 57 са приключили с решение за уважаване на искането. По 6
дела искането е уважено частично и по 4 дела производството е
прекратено, като искането е оставено без разглеждане.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Габрово копия от частни
граждански дела:

- ЧГД № 1878/2017 г.; ЧГД № 1922/2017 г.; ЧГД № 1985/2017 г.;
ЧГД № 2049/2017 г.; ЧГД № 2120/2017 г.; ЧГД № 2117/2017 г. и
ЧГД № 2177/2017 г., приключили с решение за уважаване на
искането;

- ЧГД № 2093/2017 г.; ЧГД № 2094/2017 г.; ЧГД № 2098/2017 г.;
ЧГД № 2099/2017 г.; ЧГД № 2118/2017 г. и ЧГД № 2121/2017 г,
приключили с решение за частично уважаване на искането;

- ЧГД № 1898/2017 г.; ЧГД № 1899/2017 г.; ЧГД № 2013/2017 г. и
ЧГД № 2014/2017 г.,по които исканията са оставени без
разглеждане и производствата са прекратени.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 59 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 8 дела процесуалният срок не е спазен, като
съдебните актове са постановени в 3-дневен срок от образуването на
делата, респ. – от постъпване на искането.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Габрово делата в
група „2 Г – други дела“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят ръчно, по дежурство, на дежурен граждански съдия.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа
и датата на постъпването му, но не е отразен часът. Поставен е и печат за
образуване на ЧГД, съдържащ номера на делото, датата и годината на
образуване и подпис на председател. Делата се образуват от председателя,
зам.председателя на РС – Габрово или от заместващ съдия, определен със
заповед. Върху искането е поставен и трети печат, в който се съдържат
данни от извършеното разпределение: номер на делото, дата на
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разпределението, шифър на делото и избран докладчик, съответно подпис
на разпределящия съдия.

Всички проверени дела са образувани и разпределени незабавно, в
деня на постъпване на искането от ИВСС в съда.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването. Постановените актове
са решения, които са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързани с магистрата лица,
целите на искането, периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периода, за който се отнасят
сведенията, представляващи банкова тайна. В диспозитива на решението
са посочени още: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната
банка и сметки, като наличните сметки не са посочени само в решение №
3535 от 15.09.2017 г. по ЧГД № 2120/2017 г. Указано е, че решенията не
подлежат на обжалване, като в две от тях не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна: по ЧГД №
2049/2017 г. и по ЧГД № 2120/2017 г. По останалите четири решения
съдиите са определили месечен срок от датата на постъпването на
искането с препис от решението в банката, който е съобразен с посочения в
разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.

Исканията на ИВСС  по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са уважени частично
по 6 дела, с един и същ докладчик. По пет от тези дела искането относно
проверявания магистрат е уважено, отхвърлени са исканията, касаещи
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на
съпруг/лице във фактическо съжителство или дете на магистрат.
Основанието е липса на справка от регистъра на населението - НБДН,
установяваща  свързаността на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.  Основанието
за отхвърляне на искането по ЧГД № 2121/2017 г., в частта относно
проверявания магистрат /допуснато е разкриване на банкова тайна по
отношение на лицето, с което магистрата съжителства фактически на
брачни начала/, е липсата на правен интерес, предвид вече допуснато
разкриване на банкова тайна по идентично искане на ИВСС с решение №
3380 от 04.09.2013 г.

Без разглеждане са оставени исканията по четири дела и
производствата по тях са прекратени. Производствата по ЧГД № 1898/2017
г. и ЧГД №  1899/2017 г. са прекратени поради липса на правен интерес,
тъй като служебно е установено, че по идентични искания са образувани
други дела и са постановени решения, с които исканията са уважени
изцяло. Производствата по ЧГД № 2013/2017 г. и ЧГД № 2014/2017 г.  са
прекратени като местно неподсъдни и делата са изпратени за разглеждане
на друг съд.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ през 2018  г.  в РС –  Габрово са общо 46
броя, от които 41 са приключили с решения за уважаване на искането
изцяло и по 5 дела производствата са прекратени поради липса на местна
компетентност, като тези дела са образувани в периода от 05.06.2018 г. до
08.06.2018 г. вкл.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Габрово копия от частни
граждански дела: ЧГД № 761/2018 г.; ЧГД № 888/2018 г.; ЧГД № 975/2018
г., ЧГД № 1078/2018 г. и ЧГД № 1613/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12 от ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
46 дела съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок.
Решенията са обявени в деня на образуването на делата, респ. – в деня на
постъпване на искането.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Габрово делата в
група „2 Г – други дела“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят ръчно, по дежурство, на дежурен граждански съдия.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер на документа и
датата на постъпване му, но не е отразен часът. Поставен е и печат за
образуване на ЧГД, съдържащ номера на делото, датата и годината на
образуване и подпис на председател. Делата се образуват от председателя,
зам.председателя на РС – Габрово или от заместващ съдия, определен със
заповед. Върху искането е поставен и трети печат, в който се съдържат
данни от извършеното разпределение: номер на делото, дата на
разпределението, шифър на делото и избран докладчик, съответно подпис
на разпределящия съдия.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването. Постановените актове са решения, които са подробно
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането,
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението
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изрично е посочен периода, за който се отнасят сведенията,
представляващи банкова тайна. Посочени са още: лицата – титуляри на
банковите сметки, съответната банка и сметки. Указано е, че решението не
подлежи на обжалване. По всички проверени решения е определен
едномесечен срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, съобразен със срока по чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.

III. Изводи
През 2017 г. в РС – Габрово са образувани 67 дела по искане от

ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, за разкриване на банкова тайна. По 57 от
тях са постановени решения, с които искането е уважено. По 6 дела са
постановени решения, с които исканията са уважени частично и по 4 дела
са постановени определения, с които исканията са оставени без
разглеждане и производствата са прекратени. През 2018 г. образуваните
със същия предмет дела в РС – Габрово са 46 броя, т.е. с 21 по-малко. По
41 дела са постановени решения, с които искането на ИВСС е уважено
изцяло. По 5 дела, образувани в периода от 05.06.2018 г. до 08.06.2018 г.,
производствата са прекратени като местно неподсъдни и са изпратени за
разглеждане на друг РС.
           Произнасянето по делата, съгласно предоставената от съда справка,
е извършено в предвидения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ процесуален 24-часов
срок. Срокът не е спазен само по 8 дела, образувани през 2017 г., по които
решенията са постановени  на третия ден от постъпване на искането.
           Дейността по образуване и разпределение на делата в съда е
съобразена с изискването за произнасяне в кратък срок, като видно от
датата на постановяване на крайния съдебен акт, делата се окомплектоват,
подготвят и докладват незабавно на определения съдия докладчик. Делата
са образувани в деня на постъпване на искането в съда от председателя,
зам.председателя или от съдия, определен по заместване със заповед на
административния ръководител. В печата на служба „Регистратура“ би
следвало да се записва и точния час на постъпване на документа, а не само
датата, предвид изискването за произнасяне в срок, който се брои по
часове. Разпределението на делата се извършва от съответния образуващ
съдия, също в деня на постъпване на искането.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването по всички проврени дела. Постановените актове са решения,
които са подробно мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързаността на лицата по чл.
175б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането, периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решението периодът, за който се отнасят
сведенията, представляващи банкова тайна, изрично е посочен. Посочени
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са още: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и
индивидуализирани сметки, като наличните сметки не са посочени само в
едно решение по образувано през 2017 г. дело. Във всички решения има
указание, че актът е необжалваем. С изключение на две от решенията по
проверени дела, образувани през 2017 г., във всички други съдиите са
определяли месечен срок от датата на постъпването на искането с препис
от акта в банката за разкриване на сведенията, който е съобразен с
посочения в чл. 275д, ал. 5 ЗСВ.

Шестте дела, по които исканията са уважени частично са
разпределени на един и същ съдия докладчик, дежурен, в деня на
образуването им през 2017 г. По пет от делата исканията, относно
проверявания магистрат са уважени и са отхвърлени в частта, касаеща
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на
съпруг или дете на магистрат. Исканията са отхвърлени поради
недоказаност, към тях не са били приложени справки от регистъра на
населението - НБДН, установяващи свързаност на лицата по чл. 175б, ал. 4
ЗСВ. Неоснователност на искането за разкриване на банкова тайна по
отношение на магистрат, по едно от делата, е обоснована с липсата на
правен интерес, предвид вече допуснато разкриване на банкова тайна по
отношение на магистрата по идентично искане на ИВСС с решение № 3380
от 04.09.2013 г. на РС – Габрово.

През 2017 г. без разглеждане са оставени четири дела и
производствата по тях са прекратени: по две дела  - поради липса на
правен интерес, тъй като служебно е установено, че по идентични искания
по други дела вече са постановени решения, с които исканията са уважени
изцяло; по две дела - поради липса на местна подсъдност, изпратени за
разглеждане от друг съд. Прекратените поради липса на местна
компетентност дела, образувани през 2017 г. и 2018 г. не са проверени, тъй
като не са налични в РС – Габрово, откъдето не бяха изпратени и копия от
постановените определения, може би поради липсата им в деловодната
програма.
           Препоръки досежно дейността по отношение образуване,
разпределение и приключване на делата в установения процесуален срок
не следва да бъдат давани, тъй като не се установиха нарушения.
Неспазването на срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, констатирано по делата от 2017
г., е преодоляно през 2018 г.
            Различната практика на съдиите констатирана през 2017 г., с оглед
определяне или не на срок за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна, в диспозитива на постановените решения, също е
преодоляна през 2018 г., когато всички съдии са определяли срок,
съобразен с посочения в разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.
           На общо събрание, с цел уеднаквяване на практиката, съдиите би
следвало да обсъдят въпроса, липсата на правен интерес, поради вече
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постановено решение за уважаване на идентично искане, дали сочи на
неоснователност или на недопустимост на искането от ИВСС по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ и как това се отразява на вида на постановения акт

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Габрово да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, като разпореди,
при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в съда, в служба
„Регистратура“ да се отразява точния час, а не само датата на
постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Габрово да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Габрово, на което:
 1.Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Габрово, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2.  Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Габрово по въпроса: липсата на правен интерес, поради вече
постановено решение за уважаване на идентично искане, дали сочи на
неоснователност или на недопустимост на искането от ИВСС по чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ и отразява ли се това на вида на постановения акт.

РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните в РС – Девин дела през 2017 г. по искане на ИВСС за
разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ са общо 6 броя. По 3
от тях производствата са прекратени, тъй като разглеждането им в РС –
Девин е станало невъзможно, поради отстраняване на съдиите – чл. 23, ал.
3 ГПК. Делата са изпратени за разглеждане на РС – Чепеларе и в
описаните, проверени на този съд производства, се съдържат констатации
за извършените в РС – Девин действия по администриране и процесуални
действия. Другите 3 дела са приключени с решения, с които исканията са
уважени.
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Бяха проверени следните изпратени от РС - Девин копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 331/2017  г.,  ЧГД № 335/2017  г.  и ЧГД №
340/2017 г., приключили с решения за уважаване на исканията.

Намиращите се в изпратените от РС – Чепеларе копия от ЧГД №
206/2017 г., ЧГД № 208/2017 г. и ЧГД № 220/2017 г. дела на РС – Девин:
ЧГД № 316/2017 г., ЧГД №315/2017 г. и ЧГД № 330/2017 г., по които
производствата са прекратени на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, също бяха
проверени.

Искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е постъпило в РС –
Девин на 31.08.2017 г. и по него на същата дата е било образувано ЧГД №
316/2017 г., разпределено на съдия Зелева, която с определение №
226/01.09.2017 г. се е отвела от участие и разглеждане на делото, тъй като
искането за разкриване на банкова тайна се е отнасяло до нейните банкови
сметки в качеството й на проверявано от ИВСС лице. Делото е
преразпределено на 01.09.2017 г. на другия съдия в РС – Девин. С
определение № 228 от 04.09.2017 г. съдия Хаджиева също се е отвела от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради това, че
искането касаело председателя на съда. С определението за отвод съдия
Хаджиева е прекратила производството по делото  и на основание чл. 23,
ал. 3 ГПК го е изпратила на ОС – Смолян за определяне на друг, еднакъв
по степен съд, който да го разгледа. С определение № 816 от 07.09.2017 г.
по ВЧГД № 336/2017  г.  ОС –  Смолян е постановил делото да бъде
разгледано от Районен съд – Чепеларе.

ЧГД № 315/2017 г. по описа на РС – Девин е образувано на
31.08.2017 г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване
на банкова тайна и първоначално е разпределено на дежурен съдия, който
на 01.09.2017 г. е постановил определение за отвод, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 2 ГПК, поради това, че съдията-докладчик е съпруг на посоченото
в искането на ИВСС лице. На 01.09.2017 г. делото е преразпределено на
единствения друг възможен съдия от съда, който с определение от
04.09.2017 г. също се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, предвид обстоятелството, че проверяваното лице е съпруг
на председателя на съда. Прекратил е производството по делото и го е
изпратил на ОС – Смолян за определяне на друг, еднакъв по степен съд,
който да го разгледа. С определение № 832/12.09.2017 г. по ВЧГД №
335/2017 г. на ОС – Смолян, делото е изпратено на  РС – Чепеларе.

ЧГД № 330/2017 г. по описа на РС – Девин е образувано на
12.09.2017 г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване
на банкова тайна и е разпределено автоматично на  съдията, който е на
работа, при изключване на другия съдия – в платен годишен отпуск.
Докладчикът на 13.09.2017 г. е постановил определение за отвод, на
основание чл.  22,  ал.  1,  т.  2  ГПК,  поради това,  че едното от посочените в
искането лица, съпруг на другия съдия в РС – Девин, му е първи
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братовчед. На 13.09.2017 г. делото е преразпределено на единствения друг
възможен съдия от съда, който с определение от 18.09.2017 г. също се е
отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК,
предвид обстоятелството, че едното проверявано лице е самият той, а
другото лице му е съпруг. С определение от 19.09.2017 г. председателят на
РС – Девин е прекратил производството и е изпратил делото на ОС –
Смолян за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
С определение № 910/26.09.2017 г. по ВЧГД № 357/2017 г. на ОС – Смолян
делото е изпратено на РС – Чепеларе.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

 Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда от председателя на съда. Върху първата страница на искането
са поставени два печата. Един от служба „Регистратура“, съдържащ
наименованието на съда и данни за входящия номер на документа и датата
на постъпването му. Вторият печат е за образуване на делото и в него се
съдържат данни за вида на делото – гражданско, номера на делото, датата
на образуването му, името на определения докладчик и подпис на
председателя, респ. образуващия и разпределящ съдия. Делата са
разпределени също в деня на постъпване на искането от председателя на
съда, заместен по време на отпуск от районния съдия. Делата се
разпределят автоматично, при изключване на отсъстващия по обективни
причини съдия, тъй като производството изисква незабавно произнасяне.
Групата на разпределение е „1000 частни производства“, определена
различно, като „0900-обезпечения“  при разпределение на ЧГД № 331/2017
г. Групата по натовареността е „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия-докладчик, в

проведено закрито заседание  в деня на образуването по 2 от проверените
дела, а по ЧГД № 331/2017 г. з.с.з. е проведено на следващия ден от
образуването му. Що се отнася до трите дела с прекратени производства,
по тях съдиите са се произнасяли по два и повече пъти, като първото з.с.з.,
в което е произнесено определението за отвод е проведено на следващия
ден от постъпване на искането, като незабавно е извършено
преразпределение. Другият съдия се е отвел от разглеждане на делото в
срок от 4 до 6 дни от датата, на която искането е постъпило в съда. По две
от делата прекратяването на производството е постановено с второто
определение за отвод, а по третото – на следващия ден, след второто
определение за отвод, т.е. 7 дни след постъпване на искането.
Констатациите сочат на допуснати нарушения на разпоредбата на чл. 62,
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ал. 7 ЗКИ досежно определения 24-часов срок за произнасяне по искането,
предвид на което следва да бъдат дадени препоръки.

По три от делата постановените актове са решения, които са
мотивирани. Съдът е постановил разкриване на сведения представляващи
банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, на основание чл. 62, ал. 7
ЗКИ, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ относно наличността към посочена дата по
сметките на проверяваните лица. Банковите сметки са индивидуализирани
по номера, дата на откриване и банка. Излишно в решение №
130/13.09.2017 г. по ЧГД № 331/2017 г. е посочен и настоящия адрес на
магистрата. Срок за разкриване на сведенията не е определен. Указано е,
че решенията не подлежат на обжалване. Макар да липсва указание за
изпращане на препис от решението на ИВСС, препис е изпратен с нарочно
писмо и съответно е получен.

Производствата по трите проверени ЧГД са прекратени, след като
двамата съдии в РС – Девин са се отвели от разглеждането им. Исканията
за разкриване на банкова тайна са се отнасяли до съдиите от РС – Девин и
до техните съпрузи. Отводите са направени на основание: чл. 22, ал. 1, т. 1,
т. 2 или т. 6 ГПК, както от съдията, посочен в искането, така и от другия
съдия, когато искането не се е отнасяло до него. Приложението на
основанията за отвод в производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, следва да се
преценяват с оглед характера на самото производство, което според
проверяващите е най-близко до безспорната съдебната администрация.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Девин са общо 5 частни
граждански дела. По 2 от тях производствата са прекратени на основание
чл. 23, ал. 3 ГПК и са изпратени за разглеждане на РС – Чепеларе. Другите
3 дела са приключени с решения, с които исканията са уважени,
постановени в деня на постъпването им в съда.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Девин копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 250/2018  г.,  ЧГД № 256/2018  г.  и ЧГД №
259/2018 г., както и копията от дела, намиращи се в проверените копия от
дела по описа на РС – Чепеларе: ЧГД № 218/2018 г. и ЧГД № 267/2018 г.

Производството по ЧГД № 218/2018 г., образувано на 25.05.2018 г. в
РС – Девин по искане от ИВСС, е прекратено и делото изпратено на ОС –
Смолян на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, с определение от 05.06.2018 г. на
председателя на РС – Девин, след като с определения от 04.06.2018 г. и от
05.06.2018 г. и двамата съдии са се отвели от разглеждането му на
основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК или чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като
проверяваните лица са един от съдиите и негов съпруг. Производството по
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ЧГД № 267/2018 г., образувано на 13.06.2018 г. в РС – Девин по искане от
ИВСС, е прекратено и делото изпратено на ОС – Смолян на основание чл.
23, ал. 3 ГПК, с определение от 18.06.2018 г. на председателя на РС –
Девин, след като с определения от 13.06.2018 г. и от 18.06.2018 г. и
двамата съдии са се отвели от разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1,
т. 2 ГПК /едно от проверяваните лица е съпруг на другия съдия и първи
братовчед на докладчика/ или чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2  ГПК /проверяваните
лица са съдията-докладчик и неговия съпруг/.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ  в РС –  Девин се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда, от председателя на съда, с изключение на ЧГД № 250/2018
г., образувано и разпределено от районния съдия, поради отсъствие на
председателя, ползващ платен отпуск. Върху първата страница на искането
са поставени два печата. Един печат от служба „Регистратура“, съдържащ
наименованието на съда и данни за входящия номер на документа и датата
на постъпването му. Вторият печат е за образуване на делото и в него се
съдържат данни за вида на делото – гражданско, номера на делото, датата
на образуването му, името на определения докладчик и подпис на
председателя, респ. образуващия и разпределящ съдия. Делата са
разпределени също в деня на постъпване на искането от председателя на
съда, заместен по време на отпуск от районния съдия. Делата се
разпределят автоматично, при изключване на отсъстващия по обективни
причини съдия, тъй като производството изисква незабавно произнасяне.
Групата на разпределение е „1000 частни производства“, определена
различно като „1300 други граждански дела“ при разпределението на ЧГД
№ 250/2018 г. Групата по натовареността е „Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия-докладчик, в

проведено закрито заседание в деня на образуване на делото по три от
проверените дела. Постановените актове са решения, които са мотивирани.
Съдът е постановил разкриване на сведения представляващи банкова тайна
по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. ал. 6, т.
12 ЗКИ относно наличността към посочена дата по сметките на
проверяваните лица. Банковите сметки са индивидуализирани по номера,
дата на откриване и банка. Срок за разкриване на сведенията не е
определен. Указано е, че решенията не подлежат на обжалване. Макар да
липсва указание за изпращане на препис от решението на ИВСС, препис е
изпратен с нарочно писмо и съответно е получен.
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Определенията, с които производствата по другите две дела са
прекратени, са постановени в срок, съответно от 11 дни и 5 дни от
постъпване на искането в съда, след определенията за отвод на съдиите.
Както през 2017 г., и през 2018 г., в тези случаи не е спазен определения в
ЗКИ процесуален срок за произнасяне. Обстоятелствата и основанията за
отвод са същите, като през 2017 г.

III. Изводи
Образуваните по искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ частни

граждански дела в РС – Девин са малко на брой, 6 – през 2017 г. и 5 – през
2018 г., като са разгледани по 3 през всяка от проверените години, т.е. от
общо 11 дела, в РС – Девин са разгледани и решени 6, а другите 5 са
изпратени за разглеждане на РС – Чепеларе, на основание чл. 23, ал. 3
ГПК, след отводи на двамата съдии в РС - Девин.
           Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на
искането в съда, автоматично, при изключване на съдията, отсъстващ по
обективни причини. С оглед предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за
произнасяне до 24 часа от постъпване на искането по чл. 62, ал. 5, т. 12
ЗКИ, следва в печата от служба „Регистратура“, освен датата на
постъпването, да се вписва и точния час. Допуснатите различия при
определяне на групата на разпределение на образуваните дела не са от
съществено значение, предвид малкия брой на делата, начина на
разпределението им и участващите възможни само двама съдии в него.
            Спазва се разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС, като по
искане от ИВСС за разкриване на банкова тайна се образуват частни
граждански дела.
            Проверените дела, приключили с постановяване на решение, са
разгледани от определения съдия-докладчик, в проведено закрито
заседание в деня на образуване на делото, с едно изключение – на
следващия ден. Постановените актове са решения, които са мотивирани.
Съдът е постановил разкриване на сведения представляващи банкова тайна
по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. ал. 6, т.
12 ЗКИ относно наличността към посочена дата по сметките на
проверяваните лица. Банковите сметки са индивидуализирани по номера,
дата на откриване и банка. Срок за разкриване на сведенията не е
определян.
            С изменението на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г./,
проблемът с изпращане на делата за разглеждане в друг, равен по степен
съд, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, поради отводи на съдиите в РС –
Девин може да бъде решен чрез използване на възможността за даване на
съгласие от магистратите в подадените от тях декларации.
         Независимо от акта, с който съдът се произнася по постъпилото от
ИВСС искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, произнасянето следва да се
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извърши в определения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок – до 24 часа от
постъпване на искането, предвид смисъла и целите на проверката по чл.
175д ЗСВ. Проблем ще възникне в случай на отвод, при невъзможност за
незабавно преразпределение на делото, предвид отсъствието на другия
съдия по обективни причини.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Девин  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като :
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по
делата, образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Девин да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Девин, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Девин, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Девин по приложението на института на отвода в производствата по
чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Добрич са общо 104 броя,
от които 97 са приключили с решение за уважаване на искането, по 1 дело
искането е оставено без разглеждане и по 6 дела производствата са
прекратени и делата са изпратени по подсъдност на друг съд.
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Бяха проверени следните изпратени от РС - Добрич копия от частни
граждански дела:

ЧГД № 3382/2017 г.; ЧГД № 2900/2017 г.; ЧГД № 3467/2017 г.; ЧГД
№ 2631/2017 г.; ЧГД № 3146/2017 г.; ЧГД № 3329/2017 г.; ЧГД №
3189/2017 г.; ЧГД № 2881/2017 г.; ЧГД № 3402/2017 г.; ЧГД № 3403/2017
г. и ЧГД №  2962/2017 г., по които са постановени решения за уважаване
на искането;

ЧГД № 3205/2017 г., ЧГД № 3531/2017 г., ЧГД № 3055/2017 г., ЧГД
№ 3533/2017 г., ЧГД № 3203/2017 г. и ЧГД № 3381/2017 г., по които
производствата са прекратени и делата са изпратени по подсъдност на друг
районен съд;

ЧГД № 3532/2017 г. е образувано и разпределено на 28.09.2017 г., в
деня на постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Докладчикът –
съдия Николов е определен автоматично от председателя на съда между 10
съдии с изключване на един, който е в отпуск от следващия работен ден. С
разпореждане от същата дата производството е оставено без движение и
на заявителя е указано да представи справка по чл. 56а ЗКИ за банковите
сметки на лицето. Тъй като указанията не са били изпълнени, съдът с
разпореждания от 06.10.2017 г. и 06.11.2017 г. повторно е указал
отстраняване на нередовности, които не са отстранени. С определение №
2195 от 27.11.2017 г. съдът е оставил без разглеждане искането на ИВСС с
правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и е прекратил производството по
делото.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 76 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 28 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Добрич делата в
група „КОНПИ и ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят от председателя на съда, от зам.председателя или от съдия,
определен със заповед на адм.ръководител, в деня на постъпването,
автоматично между всички съдии в РС – Добрич, като се изключват
отсъстващите по обективни причини, включително и тези, които са в
отпуск от следващия работен ден.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа
и датата на постъпване, но не е отразен часът. Поставен е втори печат за
постъпване на книжата по поща/куриер. Положен е и трети печат за
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образуване на ЧГР, в който се съдържат данни за номера на делото, датата
на образуване, името на съдията докладчик и подпис на адм.ръководител.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик в

закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването. Постановените актове са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. свързаното с него лице, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е
посочен периода, за който се иска разкриване на сведенията. Посочени са
още: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и
сметките, които са индивидуализирани. Указано е, че решението не
подлежи на обжалване. Не е указано изпращане на препис от решението,
но такъв е изпратен с нарочно писмо. Във всички решения по проверените
дела съдиите са определили едномесечен срок за разкриване на сведенията,
считано от датата на постановяване на решението, което не е съобразено
изцяло с чл. 175д, ал. 5 ЗСВ. По ЧГД № 2631/2017 г. определеният срок е
30-дневен.

Производствата по шестте частни граждански дела № 3205/2017 г.,
№ 3531/2017 г., № 3055/2017 г., № 3533/2017 г., № 3203/2017 г. и №
3381/2017 г. са прекратени и изпратени по подсъдност в други районни
съдилища. Съдът е приложил по аналогия разпоредбата на чл. 105 ГПК,
поради което е изпратил делата съгласно постоянния адрес на
проверяваните лица.

По едно от проверените дела съдът е оставил производството без
движение, като е дал указания до заявителя да представи документи,
доказващи искането му. В период от 28.09.2017 г. до 27.11.2017 г., т.е.
почти два месеца, съдията докладчик е дал на три пъти едни и същи
указания и е изчакал изпълнението им. Констатираните и указани
нередовности в искането не са били отстранени и съдията с определение е
оставил искането без разглеждане и е прекратил производството по делото.
При изискване за произнасяне в срок до 24 часа от постъпване на искането,
със съдебен акт, неподлежащ на обжалване и неползващ се със сила на
пресъдено нещо, приложението в производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ на
процедурата по чл. 129 ГПК не е целесъобразно.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Добрич са общо 69 броя, от
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които 68 са приключили с решение за уважаване на искането и по 1 дело
искането е отхвърлено.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Добрич копия от частни
граждански дела:

ЧГД № 2102/2018 г.; ЧГД № 2394/2018 г.; ЧГД № 2501/2018 г.; ЧГД
№ 2359/2018 г.; ЧГД № 2364/2018 г.; ЧГД № 2302/2018 г.; ЧГД №
2330/2018 г.; ЧГД № 2346/2018 г.; ЧГД № 2333/2018 г.; ЧГД № 2425/2018
г. и ЧГД № 2503/2017 г., по които са постановени решения за уважаване на
искането;

ЧГД № 1991/2018 г. е образувано и разпределено на 14.05.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. Докладчикът, съдия Паскалева, е определен от председателя
на съда автоматично между 11 съдии. С разпореждане от 14.05.2018 г.
съдията е оставил без движение искането и е определил 3-дневен срок за
представяне на доказателства за подадена от магистрата декларация,
връчено на молителя със съобщение на 18.05.2018 г. С решение № 524 от
31.05.2018 г. съдът е оставил без уважение искането с правно основание
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ като неоснователно.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 52 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок в деня на
образуване на делото. По 14 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 3 дела решението е
постановено в 3 или 4-дневен срок и по 1 дело - в 17 дневен срок от
образуването.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Добрич делата в
група „КОНПИ и ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят от председателя на съда, от зам.председателя или от съдия,
определен със заповед на адм.ръководител в деня на постъпването,
автоматично между всички съдии в РС – Добрич, като се изключват
отсъстващите по обективни причини, включително и тези, които са в
отпуск от следващия работен ден.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер на документа
и датата на постъпване, но не е отразен часът. Поставен е втори печат за
постъпване на книжата по поща/куриер. Положен е и трети печат за
образуване на ЧГР, в който се съдържат данни за номера на делото, датата
на образуване, името на съдията докладчик и подпис на адм.ръководител.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
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Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик в
закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването. Постановените актове са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението
изрично е посочен периода, за който се искат сведенията, както и: лицата –
титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметките в нея, които
са индивидуализирани. Указано е, че решението не подлежи на обжалване.
Не е указано изпращане на препис от решението, но такъв е изпратен с
нарочно писмо. В болшинството решения по проверените дела съдиите са
определили едномесечен срок за разкриване на сведенията, считано от
датата на постановяване на решението, като последното не е съобразено с
чл. 175д, ал. 5 ЗСВ. По ЧГД № 2364/2018 г. определеният срок е 30-дневен
от постановяване на решението. В решение № 589, постановено на
07.06.2018 г. по ЧГД № 2425/2018 г., съдията е задължил длъжностните
лица в съответните банки да предоставят сведенията, представляващи
банкова тайна, в едномесечен срок от получаване на искането от ИВСС. По
ЧГД № 2330/2018 г., ЧГД № 2501/2018 г. и по ЧГД № 2102/2018 г. съдът не
е определил срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна.

III. Изводи
Образуваните и приключени в РС – Добрич през 2017 г. частни

граждански дела по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, според
изпратената от съда справка, са 104, като по 97 са постановени решения, с
които искането е уважено изцяло, а по 7 дела производствата са
прекратени и 6 от тях са изпратени по подсъдност на друг районен съд за
разглеждане. По 1 дело производството е прекратено и искането е оставено
без разглеждане. През 2018 г. частните граждански дела от този вид са
намалели с 35 и общият им брой възлиза на 69, като 68 от тях са
приключени с решение за уважаване на искането и 1 – с решение за
отхвърлянето му.
          По искането на ИВСС за разкриване на банкова тайна,
производствата по чл. 62, ал. 7 ЗКИ се образуват като частни граждански
дела, при спазване на разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Всички
дела са образувани, в деня на постъпване на искането от ИВСС и същия
ден са разпределени. Проверените дела са образувани и разпределени от
председателя на съда, зам.председателя на съда или определен със заповед
на административния ръководител съдия. Делата са в група на
разпределение „КОНПИ и ЗКИ“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
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обезпечение“ и се разпределят автоматично между всички съдии в РС –
Добрич, като се изключват отсъстващите по обективни причини,
включително и тези, които са в отпуск от следващия работен ден.
Действията по администриране на делата са съобразени с изискването за
произнасяне в срок до 24 часа от постъпване на искането, като в тази
връзка би следвало върху постъпилото в съда искане да се записва и
точния час на постъпването му, а не само датата.
          През 2017 г., видно от предоставената от съда справка произнасянето
по всички дела е в рамките на предвидения процесуален срок. През 2018 г.
са констатирани нарушения на срока по 4 дела, като по 3 от тях
произнасянето е в 3,4 дневен срок и по 1 – в 17-дневен срок. Следва да се
положат усилия за недопускане на отклонения от законоустановения срок.
           Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик, в
закрито съдебно заседание, като е записана датата на провеждането му.
Постановените актове, с които искането е уважено са решения, а по
прекратените производства са постановени определения. Решенията са
подробно мотивирани. В диспозитивите им изрично са посочени: периодът
на разкриване на сведенията, титулярите на банковите сметки, банките и са
индивидуализирани сметките. През 2017 г. съдиите са определили
едномесечен срок за разкриване на сведенията, а по едно дело срокът е
определен като  30-дневен, считано от датата на постановяване на
решението, което не е точно съобразено с посоченото в чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.
През 2018 г. практиката на съда по отношение срока на разкриване на
допуснатата банкова тайна е по-разнообразна. В голямата част от актовете
се установява практиката от 2017 г. По 3 дела съдиите в решението си не
са определили срок за разкриване на сведенията, а по 1 дело определеният
срок е изцяло съобразен с посочения в разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ
срок.
          По 6-те ЧГД, по които производствата са прекратени и изпратени за
разглеждане от друг районен съд, съдията, проверявайки спазването на
местната подсъдност и преценявайки дали делото му е подсъдно, е
приложил разпоредбата на чл. 105 ГПК, като е съобразил постоянния адрес
на проверяваното от ИВСС лице.
          Както през 2017 г., така и през 2018 г., в РС –Добрич, по едно от
всички образувани дела, производството е оставено без движение и на
заявителя са дадени указания за отстраняване на констатирани
нередовности в искането му. Нередовностите не са били отстранени. По
двете дела са постановени различни актове: определение, с което искането
е оставено без разглеждане и производството е прекратено; решение, с
което искането е отхвърлено. Производството по едното дело от
постъпване на искането до произнасяне на окончателния съдебен акт е
продължило почти два месеца, а по другото – 17 дни. Следва да бъдат
обсъдени въпросите за приложението на разпоредбите от ГПК по
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проверката на редовността и отстраняването на нередовности в искането
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и съобразно възприетото разрешение, да се
прецени евентуално и въпросът, нередовното искане неоснователно или
недопустимо се явява. Според проверяващите нередовното искане следва
да бъде отхвърлено, предвид законоустановения срок за произнасяне,
неползващото се със сила на пресъдено нещо необжалваемо решение и
възможността да се предяви последващо ново надлежно искане.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Добрич  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като :
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по
делата, образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна.
 2. Да разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Добрич да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Добрич, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Добрич, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Добрич по приложението на разпоредбата на чл. 101 ГПК в
производствата по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Златоград са общо 8,
всички приключени с решения за уважаване на искането.
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Бяха проверени следните изпратени от РС - Златоград копия от
частни граждански дела:  ЧГД № 285/2017  г.,  ЧГД № 286/2017  г.,  ЧГД №
294/2017 г., ЧГД № 295/2017 г., ЧГД № 298/2017 г.,  ЧГД № 300/2017 г.,
ЧГД № 320/2017 г.,  ЧГД № 321/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда. Върху първата страница на искането от ИВСС са записани
данните от пощенското клеймо, поставени са два печата. Един от печатите
е на служба „Регистратура“ и съдържа наименованието на съда, входящия
номер на документа, датата  на постъпването му, вкл. час и минути, подпис
на съдебен служител. Вторият печат съдържа акта за образуване на делото
и в него са отразени вида на делото-частно гражданско дело, номер, дата
на образуване и подпис на председател. Делата са образувани и
разпределени незабавно. Видно от протоколите за избор на докладчик,
статистическия шифър е еднакъв – „1001-Разкриване на банкова тайна“.
Групата на разпределение е различна: по ЧГД № 321/2017 г. – „0100-
Искове по СК,  ЗЗДН,  ЗГР,  ЗЗДетето,  ЗБЖИРБ“;  по ЧГД № 320/2017  г.,
ЧГД № 286/2017 г. и ЧГД № 285/2017 г. – „1000-Частни производства“ и
по ЧГД № 294/2017  г.,  ЧГД № 295/2017  г.,  ЧГД № 298/2017  г.,   ЧГД №
300/2017 г. – „1300-Други граждански дела“. Групата по натовареността е:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. Делата са разпределени автоматично между
двамата възможни съдии в РС – Златоград, при 100% за съдия Димчева и
90% за съдия Хаджиев, изпълняващ длъжността административен
ръководител.
          По 3 от делата актовете са постановени на следващия ден след
образуването им, по 4 от делата – в 2-дневен срок и по 1 дело – в 4-дневен
срок.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, проведено най-рано на

следващия ден от постъпване на документите, респ. – от образуване на
делото и най-късно – в 4-дневен срок. Постановените актове по исканията
са решения, които са мотивирани. С тях исканията са уважени без
изключение, като съдът е постановил разкриване на банкова тайна по
отношение на посоченото лице. В диспозитива им изрично са записани
трите имена на лицата, ЕГН, период на разкриване на сведенията. В
диспозитива на решенията по ЧГД № 321/2017 г., ЧГД № 298/2017 г. и
ЧГД № 294/2017 г. сметките са индивидуализирани по вид, номер, дата на
откриване и банка. В решенията по останалите проверени дела, по
отношение на сметките, съдът е препратил към приложената справка от
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регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ по чл. 56а ЗКИ.  По
всички дела решенията съдържат указания за изпращане на препис на
ИВСС и за необжалваемостта на акта. Съдиите не са определяли срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ дела в РС – Златоград са общо 4
броя, всички приключени с решения за уважаване на искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Златоград копия от
частни граждански дела: ЧГД № 126/2018 г., ЧГД № 145/2018 г., ЧГД №
154/2018 г. и ЧГД № 180/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда. Върху първата страница на искането от ИВСС са записани
данните от пощенското клеймо, поставени са два печата. Един от печатите
е на служба „Регистратура“ и съдържа наименованието на съда, входящия
номер на документа, датата и точния час на постъпването му, подпис на
съдебен служител. Вторият печат съдържа акта за образуване на делото, в
него са отразени вида на делото-частно гражданско дело, номер, дата на
образуване и подпис на председател. Делата са образувани и разпределени
незабавно или от и.д. председател на съда или от другия съдия. ЧГД №
126/2018 г. е било разпределено от съдебен служител в деня на постъпване
на искането и образуването на делото - 27.04.2018 г., автоматично между
двама съдии – съдия Хаджиев и командирован съдия и за докладчик е
определен командирования съдия. На 30.04.2018 г. делото е
преразпределено автоматично от съдия Хаджиев, във връзка със заповед №
157/10.04.2018 г., на единствен възможен съдия – Хаджиев и изключване
на командирования съдия.

Видно от протоколите за избор на докладчик, статистическият
шифър е еднакъв – „1001-Разкриване на банкова тайна“. Групата на
разпределение е различна: по ЧГД № 126/2018 г., ЧГД № 154/2018 г. и ЧГД
№ 180/2017 г. – „1000-Частни производства“, а по ЧГД №145/2018 г. –
„1300-Други граждански дела“. Групата по натовареността е:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. Делата са разпределени автоматично на един
възможен съдия, изключен е командирован съдия.
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, проведено в деня на

постъпване на искането, респ. – образуване на делото по 1 от проверените
дела и в 3-дневен срок от образуването – по останалите три проверени
дела.  По исканията са постановени подробно мотивирани решения. С тях
исканията са уважени без изключение, като съдът е постановил разкриване
на банкова тайна по отношение на посоченото лице. В диспозитива им
изрично са записани трите имена на лицата, ЕГН, период на разкриване на
сведенията, сметките, които са индивидуализирани по вид, номер, дата на
откриване и банка. Дадени са указания за изпращане на препис на ИВСС и
за необжалваемостта на акта. Съдията не е определял срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна.

III. Изводи
Образуваните и разгледаните в РС – Златоград дела по искане на

ИВСС за разкриване на банкова тайна през двете проверени години са
малко на брой – 8 през 2017 г. и 4 през 2018 г. Всички дела са приключени
с решения за уважаване на исканията изцяло.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Златоград се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички дела са образувани и разпределени в деня на постъпване на
искането от ИВСС в съда. Регистрира се не само датата на постъпване, но
и точния час. Проверените дела са разпределени от и.д. председателя на
съда, от съдия или от съдебен служител автоматично, при изключване на
отсъстващия по обективни причини съдия. Констатира се различно
определяне на групата на разпределение, в която се включват делата.
Редно е групата на разпределение да се определя еднозначно.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито
заседание. По исканията са постановени подробно мотивирани решения. С
тях исканията са уважени без изключение, като съдът е постановил
разкриване на банкова тайна по отношение на посоченото лице. В
диспозитива им изрично са записани трите имена на лицата, ЕГН, период
на разкриване на сведенията, сметките, които са индивидуализирани по
вид, номер, дата на откриване и банка. Дадени са указания за изпращане на
препис на ИВСС и за необжалваемостта на акта. Съдията не е определял
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

Спазването на установения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до
24 часа от постъпване на искането е изключение в констатираната
практика. Следва да се предприемат действия, с оглед стриктно спазване
на процесуалния срок.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Златоград да
упражни правомощията си по чл.  80,  ал.  1,  т.  2  ЗСВ като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на предвидения в чл. 62,
ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
        Административният ръководител на Районен съд –Златоград да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС –  Златоград, на което да ги запознае с акта
за резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Златоград, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - КАРНОБАТ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Карнобат са общо 11 броя.
От тях 10 са приключили с решение, с което искането е уважено. По
постъпило на 28.07.2017 г. искане от ИВСС е образувано ЧГД № 838/2017
г., производството по което е прекратено с определение от същата дата и
делото е изпратено по подсъдност на РС – Айтос.

Бяха проверени следните получени при КПП в РС - Карнобат копия
от частни граждански дела: ЧГД № 976/2017 г., ЧГД № 987/2017 г., ЧГД №
992/2017 г., ЧГД № 1017/2017 г., ЧГД № 1018/2017 г., ЧГД № 1019/2017 г.,
ЧГД № 1020/2017 г., ЧГД № 1021/2017 г., ЧГД № 1078/2017 г., ЧГД №
1103/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Исканията са постъпили в съда от 28.07.2017 г. до 15.09.2017 г. и са
разгледани от 2 от съдиите. По 2 от делата акт е постановен в деня на
образуването им, по 2 – на следващия ден, по 1 – в 5-дневен срок, по 5 – в
26-дневен срок и по 1 – в 30-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
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Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпването на искането от ИВСС в съда. Върху първата страница на
искането са поставени три печата: един от служба „Регистратура“,
съдържащ входящия номер на документа и датата на постъпването му в РС
– Карнобат, вторият – със записани в него вид на делото – частно
гражданско, номер и година на образуваното дело и подпис, свързани с
акта на образуване. В третия печат е отразено извършеното разпределение
като са записани името на докладчика, датата на разпределение, шифър и
подпис. Делата са разпределени от съдия от РС – Карнобат, в някои от
случаите – единствен на работа в съда, автоматично, между съдиите, които
са на работа, като са изключени отсъстващите по обективни причини.
Делата са в група на разпределение: „Други ЧГД“, а в група по
натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито

съдебно заседание, проведено в различен срок от образуване на делото.
Съдия Иванова е разгледала три от делата, 1 – в деня на образуването му и
2 – на следващия ден. Съдия Маринов е разгледал 7 дела, от които 1 в 5-
дневен срок, 1 – в 30-дневен срок и 5 – в 26-дневен срок. По делата не са
правени отводи и не е извършвано преразпределение, няма постановени
разпореждания за оставяне на производството без движение. С решенията,
уважаващи постъпилото от ИВСС искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
съдиите са постановявали разкриване на факти и обстоятелства,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез
предоставяне на сведения за наличността към посочена дата по банкови
сметки с титуляр – посоченото лице, определено с три имена и ЕГН.
Изрично са посочени банките и номерата на банковите сметки. Срок не е
определян. Указано е, че решението не подлежи на обжалване. Макар
изрично да не е указано изпращане на препис от решението, с нарочно
писмо заверен препис от съдебния акт е изпратен на ИВСС.

По ЧГД № 976/2017 г., образувано на 16.08.2017 г. по искане от
ИВСС за разкриване на банкова тайна по отношение на банкови сметки на
съдия Маринов от РС – Карнобат, делото е разпределено на съдия
Маринов, който с решение № 129/15.09.2017 г. е уважил искането.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Карнобат са общо 6 броя,
всяко приключили с решение, с което искането е уважено.
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Бяха проверени следните получени при КПП в РС - Карнобат копия
от частни граждански дела: ЧГД № 477/2018 г., ЧГД № 536/2018 г., ЧГД №
549/2018 г., ЧГД № 626/2018 г., ЧГД № 636/2018 г. и ЧГД № 1117/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Актовете по 3 от делата са постановени в деня на образуването им, а
по останалите 3 – на следващия ден. Исканията са постъпили в периода от
08.05.2018 г. до 06.06.2018 г. и на 15.10.2018 г. Разгледани са от трима от
съдиите.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпването на искането от ИВСС в съда. Върху първата страница на
искането са поставени три печата: един от служба „Регистратура“,
съдържащ входящия номер на документа и датата на постъпването му в РС
– Карнобат, вторият – със записани в него вид на делото – частно
гражданско, номер и година на образуваното дело и подпис, свързани с
акта на образуване. В третия печат е отразено извършеното разпределение
като са записани името на докладчика, датата на разпределение, шифър и
подпис. Делата са разпределени от председателя на  РС – Карнобат,
дежурен съдия или съдебен служител, на дежурен съдия. Делата са в група
на разпределение: „Частно граждански дела по дежурство“, в група по
натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито

съдебно заседание, проведено по 3 от делата в деня на образуването им и
по 3 от делата – на следващия ден. Решенията са мотивирани. С
решенията, уважаващи постъпилото от ИВСС искане по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ съдиите са постановявали разкриване на факти и обстоятелства,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез
предоставяне на сведения за наличността към посочена дата по банкови
сметки с титуляр –задълженото лице, определено с три имена и ЕГН.
Изрично са посочени банките и номерата на банковите сметки. Срок не е
определян. Указано е, че решението не подлежи на обжалване. Макар
изрично да не е указано изпращане на препис от решението, с нарочно
писмо заверен препис от съдебния акт е изпратен на ИВСС.

III. Изводи
В РС – Карнобат през 2017 г. са образувани 11 частни граждански

дела по искане на ИВСС с правно основание чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ, като 10
от тях са приключили с уважаването му. Производството по едно дела е
прекратено и изпратено по подсъдност на РС – Айтос. През 2018 г.
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образуваните дела по искане на ИВСС са два пъти по-малко – 6 броя,
всички  приключени с решение за уважаването му.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпването на искането от ИВСС в съда. Не се регистрира точния час на
постъпване на искането. През 2017 г. делата са разпределени от съдия от
РС – Карнобат, в някои от случаите – единствен на работа в съда,
автоматично, при изключване на отсъстващите по обективни причини
съдии. През 2018 г. делата са разпределени по дежурство – на дежурния
съдия, от председателя на  РС – Карнобат, дежурния съдия или съдебен
служител. През проверените години делата са в различна група на
разпределение, съобразена с установения в правилата начин на
разпределението им.

Делата са разгледани от определения съдия-докладчик в закрито
съдебно заседание. Постановените актове, в съответствие с разпоредбата
на чл. 62, ал. 7 ЗКИ са именувани решения, които са мотивирани. С
решенията съдиите са постановявали разкриване на факти и обстоятелства,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез
предоставяне на сведения за наличността към посочена дата по банкови
сметки с титуляр – посоченото в искането лице, определено с три имена и
ЕГН. Изрично са посочени банките и номерата на банковите сметки. Срок
не е определян.

Спазването на срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ за произнасяне по
постъпилото искане до 24 часа, през 2017 г. определено е било проблем за
един от съдиите, разгледал и най-много от този вид дела. Недопустимо е
забавяне извън законоустановения срок, особено в констатираните
диапазони от 26 и 30 дни. През 2018 г. показателите по срочността на
произнасяне са подобрени, но независимо от това, следва да се дадат
препоръки, с цел категорично и трайно отстраняване на нарушението на
срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.

Констатираното произнасяне по  ЧГД № 976/2017 г. по искане за
разкриване на банкова тайна за сметките на съдията докладчик, преди
изменението на разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, предвиждащо даване
на изрично съгласие за разкриване на банкова тайна от магистрата-
декларатор, показва проявено от съдията разбиране за характера на
производството, необосноваността на догадките за субективизъм в това
производство и за прилагане на изискването за процесуална икономия, при
избягване на ненужен формализъм.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Карнобат да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ като:

    1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по
делата, образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна;
      2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
        Административният ръководител на Районен съд – Карнобат да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС –  Карнобат, на което да ги запознае с акта
за резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Карнобат, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Кърджали са общо 46 броя,
от които 10 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло, по
34 дела искането е отхвърлено и по 2 дела производствата са прекратени и
делата са изпратени по подсъдност в РС - Момчилград.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Кърджали копия от
частни граждански дела: ЧГД № 960/2017 г., ЧГД № 1021/2017 г., ЧГД №
973/2017 г., по които искането е уважено изцяло, и ЧГД № 1171/2017 г.,
ЧГД № 1199/2017 г., ЧГД № 1210/2017 г. и ЧГД № 1153/2017 г., по които
искането е отхвърлено изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 42 дела
решението или определението е постановено в законоустановения 24-часов
срок, в деня на образуване на делото, по 3 дела решението е постановено
на следващия ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 1 дело
решението е постановено в 12 дневен срок от образуването, в деня на
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изпълнение на указанията от ИВСС по оставеното без движение нередовно
заявление по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се от
председателя, респ. зам. председателя на съда, в деня на постъпване на
искането на ИВСС. Разпределят се също в деня на постъпване на искането
от председателя, зам.председателя или определен с нарочна заповед на
административния ръководител съдия, при едновременно отсъствие на
двамата административни ръководители. Делата, които се образуват по
исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са в група за разпределение
„граждански дела по дежурство“ или „дежурство граждански“.
Разпределят се на дежурен граждански съдия, според утвърдените от
председателя на съда ежеседмични или ежемесечни графици за
дежурствата. При отсъствие на дежурен съдия, поради разрешен отпуск, се
разпределят ръчно на определен съдия: по проверените дела –
председателя на съда. По време на съдебната ваканция, делото от 2017 г.,
по което производството е било  оставено без движение, след постъпване
на документите от ИВСС, е преразпределено, тъй като докладчикът е бил в
отпуск, автоматично, като са изключени съдиите в отпуск.

Върху искането се поставят два печата. Единият, съдържащ входящ
номер и дата на постъпване на искането, удостоверени с подпис на съдебен
служител. В другия печат се съдържат номер, дата и година на образуване
на делото, както и подпис на районен съдия. Вписва се и името на съдията
докладчик.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването по всички проверени дела. Постановените актове по делата,
по които искането е уважено изцяло или отхвърлено, са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. свързаността на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ, целите
на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на
решенията, с които искането е уважено, изрично е посочен периода, а така
също са посочени: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната
банка и сметки. Указано е, че съдебният акт не подлежи на обжалване,
като не е указано връчването на препис от същия на заявителя, но такъв е
изпратен. В съдебните актове не е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна. По всички уважени искания по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, съдът в мотивите е изтъкнал, че същите са
подадени в 3-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

ЧГД № 972/2017 г. е образувано и разпределено на 27.07.2017 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
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6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определен съдия Момчилов, който с
разпореждане от 27.07.2017 г. го е оставил без движение и е указал
органът да представи описаните като приложения документи,
удостоверяващи качеството на проверяваното лице, т.е. копие от
декларацията на магистрата и справка от НБДН по отношение на детето на
магистрата. Документите са постъпили в РС – Кърджали на 08.08.2017 г. и
с решение от същата дата № 516 съдът е уважил искането по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ.

Решенията, с които съдът е отказал разкриване на банкова тайна по
проверените дела, са постановени в з.с.з. в деня на образуване на делото по
3 от делата и на следващия ден – по ЧГД № 1199/2017 г. Мотивите за
постановените откази са идентични, като съдът е приел, че искането и
справката от РБСС по чл. 56а ЗКИ са депозирани в съда след изтичане на
срока по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

Съдебното производство по ЧГД № 1110/2017 г. и ЧГД № 1111/2017
г. е прекратено и делата са изпратени по подсъдност на други районни
съдилища, съответно с определения, постановени в деня на образуване на
делата – 18.08.2017 г. За да приеме делото за неподсъдно пред себе си
съдът се е позовал на константна съдебна практика, приемаща за
приложима в тези производства на разпоредбата на чл. 105 ГПК, според
която местно компетентен е съдът по постоянния адрес на проверяваното
лице.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
           Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Кърджали са общо 27 броя,
от които 21 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и
по 6 дела искането е уважено частично.

Бяха проверени изпратените от РС - Кърджали копия от следните
частни граждански дела: ЧГД № 448/2018 г., ЧГД № 782 /2018 г. и ЧГД №
739/2018 г., по които искането е уважено изцяло, и ЧГД № 841/2018 г.,
ЧГД № 861/2018 г., ЧГД № 864/2018 г., ЧГД № 865/2018 г., ЧГД №
882/2018 г., ЧГД № 705/2018 г., по които искането е уважено частично.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 25 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 1 дело решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 1 дело решението е
постановено в 30 дневен срок от образуването, в деня на изпълнение на
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указанията от ИВСС по оставеното без движение нередовно заявление по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се и се
разпределят в деня на постъпване на искането на ИВСС от председателя,
респ. зам. председателя на съда или определен с нарочна заповед на
административния ръководител съдия, при едновременно отсъствие на
двамата административни ръководители. Делата, които се образуват по
исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са в група за разпределение
„граждански дела по дежурство“ или „дежурство граждански“.
Разпределят се на дежурен граждански съдия, според утвърдените от
председателя на съда ежеседмични или ежемесечни графици за
дежурствата. При отсъствие на дежурен съдия, поради разрешен отпуск, се
разпределят ръчно на определен съдия: по проверените дела –
председателя на съда.

Върху искането се поставят два печата: един комбиниран, съдържащ
входящ номер и дата на постъпване на документа, удостоверени с подпис
на съдебен служител, определената група на разпределение, шифър на
делото и подпис на председател. В другия печат се съдържат номера и
годината на образуване на делото.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването по всички проверени дела. Постановените актове по делата,
по които искането е уважено изцяло или частично, са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. свързаността на другите лица, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решенията, с
които искането е уважено, изрично е посочен периода, а така също са
посочени: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и
сметки.  Указано е, че съдебният акт не подлежи на обжалване, като не е
указано връчването на препис от същия на заявителя, но такъв е изпратен с
нарочно писмо. В съдебните актове не е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна. По всички уважени искания по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, съдът в мотивите е изтъкнал, че същите са
подадени в 6-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

ЧГД № 761/2018 г. е образувано и разпределено на 14.05.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определена съдия Байданова, която с
разпореждане от 14.05.2018 г. е оставила искането без движение и е
указал в едноседмичен срок органът да представи копие от декларацията
на магистрата. Документите от ИВСС са постъпили в РС – Кърджали на
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13.06.2017 г. и с решение № 266 от същата дата съдът е уважил искането
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

С решение № 211 от 09.05.2018 г. по ЧГД № 705/2018 г., с решение
№ 251 от 04.06.2018 г. по ЧГД № 882/2018 г. и с решение № 241 от
30.05.2018 г. по ЧГД № 841/2018 г., съдът е отхвърлил искането в частта,
досежно разкриване на банкова тайна по отношение на сметки с титуляр
бюджетна организация или юридическо лице, по които проверяваното
лице е упълномощено.

 С решение № 247 от 31.05.2018 г. по ЧГД № 861/2018 г.  съдът е
отхвърлил искането в частта досежно разкриване на банкова тайна по
отношение на сметка с титуляр проверяваното лице, която е закрита към
м.юни 2017 г.

С решение № 243 от 31.05.2018 г. по ЧГД № 864/2018 г. съдът е
отхвърлил искането досежно разкриване на банкова тайна по отношение на
сметки с титуляр пълнолетно към 31.12.2017 г. дете на магистрат.

С решение № 244 от 31.05.2018 г. по ЧГД № 865/2018 г. съдът е
отхвърлил искането в частта досежно разкриване на банкова тайна по
отношение на сметки с титуляр пълнолетно към 31.12.2017 г. дете на
магистрат, както и в частта досежно разкриване на банкова тайна по
отношение на сметка, по която проверяваното лице не е титуляр, а
упълномощено лице.

III. Изводи
През 2017 г. в РС – Кърджали са образувани 46 дела по искане на

ИВСС за разкриване на банкова тайна, а през 2018 г. делата са 27, т.е. с 19
по-малко. През 2017 г. производствата по две дела са прекратени и
изпратени по подсъдност на РС – Момчилград, като на основание чл. 105
ГПК съдът е приел, че са местноподсъдни според постоянния адрес на
проверяваното от ИВСС лице.
         По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС - Кърджали се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането в съда
от председателя, зам.председателя или определен с нарочна заповед на
административния ръководител съдия, при едновременно отсъствие на
двамата административни ръководители. В служба „Регистратура“ не се
регистрира точния час на постъпване на искането. Както през 2017 г., така
и през 2018 г. делата се поставят в група на разпределение „граждански
дела по дежурство“ и се разпределят на дежурен граждански съдия, според
утвърдените от председателя на съда ежеседмични или ежемесечни
графици за дежурствата. Предвидено е заместване на отсъстващ дежурен
съдия и евентуално преразпределение на делото, при необходимост от
произнасяне, при отсъствие на докладчика, съобразено с краткия срок за
произнасяне по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
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         Съгласно предоставената официална служебна справка, при
произнасянето по всички дела, установеният в чл. 62, ал. 7 ЗКИ
процесуален срок – до 24 часа от постъпване на искането, е спазен. По две
дела, едното образувано през 2017 г., а другото – през 2018 г., срокът на
произнасяне с решение е 30-дневен, съответно 12-дневен. При проверката
на двете дела, с установи, че в деня на образуване на делото, респ. – на
постъпване на искането, то е оставено без движение като нередовно.
Решенията са постановени в деня на изпълнение на указанията от страна
ИВСС. Налага се извод, че в тези два случая не става въпрос за неспазване
на установения срок, а по-скоро до приложението на разпоредбите на ГПК,
относно проверката за редовност на постъпилото искане и възможността
да се отстраняват констатираните нередовности по него, в производството
по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.

Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик, в
закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването. Постановените актове по делата, по които искането
е уважено изцяло, частично или е отхвърлено, са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. свързаността на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ, целите
на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на
решенията, с които искането е уважено, изрично е посочен периода, а така
също лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметки.
В съдебните актове не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. По всички уважени искания по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ, съдът в мотивите е изтъкнал, че същите са подадени в 3-
месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ през 2017 г., респ. – в 6-месечния
срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ през 2018 г.

Решенията, с които съдът е отказал да уважи направеното искане и
да допусне разкриване на банкова тайна са мотивирани еднозначно.
Съдиите са приели, че искането и приложената към него справка от РБСС
по чл. 56а ЗКИ, към която то препраща, са депозирани в съда след
изтичане на срока за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ. По
отношение срока за извършване на проверката, като необходима
предпоставка за уважаване на искането, практиката на съдиите в РС –
Кърджали е непротиворечива, както от гледна точка на постановените
положителни актове, така и по отношение на отхвърлителните решения.

Както през 2017 г., така и през 2018 г. се констатираха оставени без
движение искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, като нередовни. На ИВСС са
дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности. След
изпълнение на указанията съдиите са уважили исканията. На свое общо
събрание съдиите следва да обсъдят дали разпоредбата на чл. 101 ГПК
следва да намери приложение в производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
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Мотивите на решенията, с които частично е отхвърлено искането по
чл. 62, ал. 6, т. 12 като неоснователно или безпредметно, са обосновани и
конкретни. Така, както е формулирано самото искане от ИВСС,
препращащо към справката за банкови сметки по чл. 56а ЗКИ, без да се
различат сметките, по които лицето е титуляр и сметките, по които се
явява пълномощник, или сметките, които са закрити, то обективно е
довело до съответната отхвърлителна част в постановеното съдебно
решение.  По две от решенията искането е отхвърлено по отношение
разкриване на банкова тайна за дете на магистрат, като заявителят при
подаване на искането не е съобразил навършването на пълнолетие от
детето преди възникване на задължението за деклариране.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Кърджали  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1,  т. 9 ЗСВ, като разпореди,
при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в съда, в служба
„Регистратура“ да се отразява точния час, а не само датата на
постъпването.

Административният ръководител на Районен съд – Кърджали  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Кърджали, на което:
       1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената
тематична планова проверка в РС – Кърджали, възложена със заповед
№ ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към
Висшия съдебен съвет;
       2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от
РС – Кърджали по приложението на разпоредбата на чл. 101 ГПК в
производствата по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
       3. Независимо от липсата на констатации за противоречива
практика, да се обсъди вида и характера на установения в
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ срок за извършване на проверката
от ИВСС и относимостта му към искането за разкриване на банкова
тайна, като се има предвид, че събирането на необходимата
информация за извършване на съпоставянето с декларираните
обстоятелства, не представлява само по себе си проверка по смисъла
на чл. 175д ЗСВ.
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РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Кюстендил са общо 81
броя, от които 76 са приключили с решения за уважаване на искането, а по
5 дела производството е прекратено и делата са изпратени по подсъдност
на друг съд. От посочения в изпратената от съда справка общ брой дела по
чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ -  82,  при проверката беше изключено ЧГД №
2482/2017 г., тъй като касае искане на КОНПИ, уважено частично.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Кюстендил копия от
частни граждански дела: ЧГД № 1516/2017 г.; ЧГД № 1831/2017 г.; ЧГД №
1736/2017 г.; ЧГД № 2045/2017 г.; ЧГД № 1602/2017 г.; ЧГД № 1549/2017
г., ЧГД № 1812/2017 г. и ЧГД № 1908/2017 г., по които са постановени
решения за уважаване на искането изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 48 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 22 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 7 дела решението е
постановено в двудневен срок и по 4 дела в четиридневен срок, като
последните дела са образувани в предпразничните дни 05.09.2017 г. и
21.09.2017 г.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват в деня на постъпване на искането, разпределят с на същата дата
електронно, по дежурство, като дежурният съдия може да бъде както
граждански, така и наказателен съдия. Съгласно действащите правила за
разпределение на делата в РС – Кюстендил делата в група „Частно
гражданско дело“, група по натовареност „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят
от председателя на съда, от зам.председателя или от съдия по реда на
старшинството съгласно чл. 168, ал. 7 ЗСВ.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен само
печат от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер и датата
на постъпване, но не е отразен часът на постъпване на документа. Няма
изричен акт за образуване на делото, включително и под формата на печат.
Съгласно т.1 от ВПСРД на РС – Кюстендил образуването на делата се
извършва автоматично с въвеждането на номер на делото от системата за
разпределение на делата.
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения докладчик – дежурен съдия, в

закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването или е следващия образуването ден по проверените
дела. Постановените актове са решения с изключение на ЧГД № 1908/2017
г., по което съдията докладчик е постановил определение № 1111 от
12.09.2017 г., с което е уважил изцяло искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ. Актовете са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързаността с лицата по чл.
175б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен периода, с
изключение на ЧГД № 1516/2017 г. В диспозитива на решението са
посочени още: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка
и сметки, като наличните сметки не са посочени само в: решение № 626 от
29.09.2017 г. по ЧГД № 2045/2017 г. и определение № 1111 от 12.09.2017 г.
по ЧГД № 1908/2017 г. Указано е, че решението не подлежи на обжалване.
В решенията не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна, с изключение на ЧГД № 1736/2017 г., като
в решението е определен 14-дневен срок от датата на постъпване на
искането в ЦУ на съответната банка. Това е и единственото дело, по което
е указано да се връчи препис от решението на ИВСС. В два от останалите
съдебни акта, постановени по ЧГД № 2045/2017 г. и по ЧГД № 1908/2017 г.
е указано, че правото на достъп до съответната информация се предоставя
на инспектора от ИВСС, от който е искането по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ.

Производствата по частни граждански дела №№ : 1856/2017 г.,
1857/2017 г., 1858/2017 г., 1859/2017 г., 1956/2017 г., са прекратени и
делата са изпратени по подсъдност в други районни съдилища. Съдът е
приложил по аналогия разпоредбата на чл.  105 ГПК, поради което е
изпратил делата в съда, в чийто район попада постоянния адрес на
проверяваните лица.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Кюстендил са общо 52
броя, от които 51 са приключили с решение за уважаване на искането
изцяло и по 1 дело производството е прекратено поради оттегляне на
искането от ИВСС.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Кюстендил копия от
частни граждански дела: ЧГД № 1081/2018 г.; ЧГД № 1137/2018 г.; ЧГД №
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955/2018  г.;  ЧГД № 913/2018  г.  и ЧГД № 1004/2018  г.,  по които са
постановени решения за уважаване на искането изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 32 дела
решението безспорно е постановено в законоустановения 24-часов срок, в
деня на образуване на делото. По 9 дела решението е постановено на
следващия ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 4 дела
решението е постановено в 4-дневен срок, по 4 дела в 5-дневен срок и по 3
дела в 6-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 от ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т.2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват в деня на постъпване на искането и се разпределят на същата
дата незабавно, електронно, по дежурство, като дежурният съдия може да
бъде както граждански, така и наказателен съдия. Съгласно действащите
правила за разпределение на делата в РС – Кюстендил делата в група
„Частно гражданско дело“, група по натовареност „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“ се
разпределят от председателя на съда, от зам.председателя или от съдия по
реда на старшинството, съгласно чл. 168, ал. 7 ЗСВ.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен само
печат от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер и датата
на постъпване на документа, но не е отразен часът. Няма изричен акт за
образуване на делото, включително и под формата на печат. Съгласно т.1
от ВПСРД на РС – Кюстендил образуването на делата се извършва
автоматично с въвеждането на номер на делото от системата за
разпределение на делата.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването или е следващия образуването ден по проверените дела.
Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ. за свързаността
на лицата, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периода за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, както и лицата – титуляри на
банковите сметки, съответната банка и сметки, с изключение на решение
№ 444 от 31.05.2018 г., постановено по ЧГД № 1081/2018 г. Указано е, че
решението не подлежи на обжалване. В решенията не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна, с изключение на
ЧГД № 1137/2018 г., в чието решение е определен 14-дневен срок от датата
на постъпване на искането в ЦУ на съответната банка. Въпреки липсата на
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указания за изпращане на заверен препис от решението на ИВСС, с
изключение на едно дело, преписи са изпратени.

Производството по ЧГД № 1185/2018 г. е образувано на 08.09.2018
г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е на съдия Деянчева, която с разпореждане
№ 2760 е оставила производството по делото без движение, като е указала
в едноседмичен срок да бъде представено заверено копие от справка от
регистъра по чл. 56а ЗКИ. С молба, постъпила в РС – Кюстендил на
01.10.2018 г., ИВСС е оттеглил искането си, като е посочил че идентично
искане е уважено с решение от 16.07.2018 г. по ЧГД № 46388/2018 г. на
СРС. С определение от 01.10.2018 г. съдията докладчик е прекратил
производството по ЧГД № 1185/2018 г.

III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Кюстендил са образувани общо 81 частни
граждански дела, а през 2018 г. делата са 52, т.е. с 29 по-малко. Решения за
уважаване на искането са постановени по 76 дела през 2017 г.  и по 51 дела
през 2018 г., когато не са постановявани решения за отхвърляне на
искането от ИВСС. По 5 дела през 2017 г. производствата са прекратени и
делата са изпратени по подсъдност на друг съд. През 2018 г. е прекратено
производството по 1 дело, поради оттегляне на искането от ИВСС.
           Спазва се разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т.2, б.“б“ ПАС и по искане на
ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Кюстендил се образуват частни
граждански дела. Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване
на искането в съда, което се установява от регистърния печат и копията от
протоколи за избор на докладчик. В печата на служба „Регистратура“
следва да се вписва и точния час на постъпване, предвид установения срок
в часове за произнасяне и констатациите за неспазването му.
Разпределението се извършва съгласно Вътрешните правила на съда, на
дежурен граждански или наказателен съдия. Делата по искане на ИВСС по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се поставят в група на разпределение „Частно
гражданско дело“, група по натовареността „Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
          Срокът за произнасяне, установен в чл. 62, ал. 7 ЗКИ, до 24 часа от
постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, се спазва стриктно по
голяма част от делата. Както през 2017 г., така и през 2018 г. се
констатираха дела, по които процесуалният срок не е спазен: в 2-дневен
срок са постановени 7 решения през 2017 г., по 8 дела от двете години
решенията са постановени в 4-дневен срок, през 2018 г. 4 решения са
постановени в 5-дневен срок и 3 – в 6-дневен срок. Следва да бъдат дадени
препоръки за предприемане на мерки за подобряване на срочността при
произнасяне и за стриктно спазване на установения процесуален срок.
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Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му. Постановените актове
са именувани решения, с единично изключение само през 2017 г., като
актът е определение. Съдебните актове са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ. за свързаността
на лицата, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ в диспозитива на
решението изрично е посочен периода за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна, с едно изключение през 2017 г. В
диспозитивите на решенията изрично са посочени и лицата – титуляри на
банковите сметки, съответната банка и са индивидуализирани сметките, с
единични изключения.  на решение № 444 от 31.05.2018 г., постановено по
ЧГД № 1081/2018 г. В решенията не е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, с изключение на едно дело
през 2017 г. и 1 – през 2018 г., на един и същ докладчик, който определил
14-дневен срок от датата на постъпване на искането в ЦУ на съответната
банка, несъобразен с посочения в разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ
едномесечен срок.

Производствата по 6 от делата са прекратени, като 5 от тях са
изпратени по подсъдност на друг районен съд за разглеждане през 2017 г.,
а прекратяването на 1 дело през 2018 г. е поради оттегляне на искането от
ИВСС, предвид влязло в сила решение за уважаване на същото искане от
СРС.

Макар и само по 1 дело, бе констатирано оставяне на производството
без движение за отстраняване на констатирани нередовности в искането.
Следва да се обсъди въпросът за приложение на разпоредбите за даване на
възможност за отстраняване на нередовности в производството по
разкриване на банкова тайна.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Кюстендил  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като:
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
предвидения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по
делата, образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна;
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 2. Да разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд –Кюстендил да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Кюстендил, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Кюстендил, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 1. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Кюстендил по приложението на разпоредбата на чл. 101 ГПК в
производствата по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Кюстендил по отношение на определяне/неопределяне в решенията
на срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ в РС – Ловеч са общо 75 броя, от
които 72 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло, 1 е
приключило с решение, с което искането е уважено частично и 2 дела са
прекратени, като исканията са оставени без разглеждане поради липса на
правен интерес.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Ловеч копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 1684/2017  г.,  ЧГД № 1491/2017  г.,  ЧГД №
1527/2017 г., ЧГД № 1490/2017 г., ЧГД № 1492/2017 г., с които искането е
уважено изцяло;

ЧГД № 1929/2017 г. е образувано и разпределено на 08.09.2017 г. по
постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ. Разпределено е от адм.ръководител, автоматично между двама съдии,
при изключване на трима в отпуск. С определение № 815 от 08.09.2017 г.
докладчикът-съдия Митова се е отвела от разглеждане на делото на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като искането се отнася за нея самата.
Делото е преразпределено на 08.09.2017 г. и за докладчик е определена
съдия Велчева, която с решение № 326 от 08.09.2017 г. е разрешила
разкриването на сведенията, представляващи бланкова тайна-наличностите
по банкови сметки към 31.12.2016 г. и е отхвърлила искането в частта,
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досежно нает банков сейф, като е изложила подробни и обосновани
мотиви.

ЧГД № 1570/2017 г. и ЧГД № 1571/2017 г. са образувани и
разпределени на 04.08.2017 г. от зам.председателя на РС – Ловеч. За
докладчик е определена съдия Велчева-дежурен съдия. Производствата и
по двете дела са прекратени с определения от з.с.з. на 04.08.2017 г., като е
прието, че исканията са недопустими, тъй като идентични искания са
уважени с решения от 02.08.2017 г. по ЧГД № 1527/2017 г. и ЧГД №
1528/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12 от ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 67 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, а по 8 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Ловеч делата в
група „Частно гражданско дело“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят от председателя на съда, от зам.председателя
или от съдия, респективно съдебен служител, определени със заповед на
адм.ръководител, в деня на постъпването на искането, електронно,
автоматично между всички граждански съдии на 100 % участие, като се
изключват отсъстващите по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен само
печат от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер и датата
на постъпване, но не е отразен часът. Вписан е генерираният от системата
за разпределение номер на ЧГД и е положен подпис от съд.администратор,
като само по ЧГД № 1684/2017 г. положеният подпис е на служител от
служба „Регистратура“. Няма изричен акт за образуване на делото,
включително и под формата на печат. По 2 от проверените дела – ЧГД №
1684 2017 г. и ЧГД № 1527/2017 г. разпределението е извършено от
зам.председателя на РС – Ловеч ръчно, на дежурен съдия.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения при избора съдия докладчик, в

закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването по 4 от проверените дела и на следващия ден след
образуването – по ЧГД № 1527/2017 г. Постановените актове са решения,
които са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване
на банкова тайна, респ. свързаността на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
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диспозитива на решението изрично е посочен периода, а така също са
посочени: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и
сметките. Указано е, че решението не подлежи на обжалване, като по 3 от
делата е указано и изпращането на препис на ИВСС. Изпратени са преписи
от всички решения на ИВСС. В 3 от решенията не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна: ЧГД
№1684/2017 г., ЧГД № 1527/2017 г. и ЧГД № 1491/2017 г. С решение №
253 от 27.07.2017 г., постановено по ЧГД № 1490/2017 г., съдията
докладчик е определил 30-дневен срок, като не е посочил от кога тече. С
решение № 252 от 27.07.2017 г. по ЧГД № 1492/2017 г. съдът е определил
14-дневен срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, който тече от датата на получаване на решението.

Отхвърляне на искането в частта относно нает банков сейф по
приложената справка по чл. 56а ЗКИ по ЧГД № 1929/2017 г. не е било
необходимо, тъй като искането на ИВСС се отнася само до банковите
сметки по приложената справка от РБСС на БНБ.

По 2 дела от 2017 г. производствата са прекратени, тъй като
исканията са оставени без разглеждане като недопустими, поради липса на
правен интерес – постановени влезли в сила решения за уважаване на
идентични искания.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Ловеч са общо 46  броя,
всички приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Ловеч копия от частни
граждански дела: ЧГД № 649/2018 г., ЧГД № 673/2018 г., ЧГД № 656/2018
г., ЧГД № 827/2018 г., ЧГД № 855/2018 г., с които исканията са уважени
изцяло

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 41 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 4 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 1 дело решението е
постановено в 3-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Ловеч делата в
група „Частно гражданско дело“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
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обезпечение“ се разпределят от председателя на съда, от зам.председателя
или от съдия, респективно съдебен служител, определени със заповед на
адм.ръководител, в деня на постъпване на искането за разкриване на
банкова тайна, електронно, автоматично между всички граждански съдии
на 100 % участие, като се изключват отсъстващите по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер и датата на
постъпване, но не е отразен часът. Вписан е и номера на ЧГД и е положен
подпис от съдебен служител. През 2018 г. се поставя печат за образуване
на делото, в който се вписва номера на делото, датата на образуване,
разглеждането в з.с.з. и подпис на районен съдия, като е попълнен изцяло
само по ЧГД № 673/2018 г. По ЧГД № 855/2018 год. не е положен такъв
печат.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия-докладчик, в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването по 4 от проверените дела и в 3-дневен срок по ЧГД №
855/2018 г. Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ.
за свързаността на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението
изрично е посочен периода, а така също са посочени: лицата – титуляри на
банковите сметки, съответната банка и сметките.  Указано е, че решението
не подлежи на обжалване, като по 2 от делата е указано и изпращането на
препис на ИВСС, а по всички дела препис е изпратен с нарочно писмо. В 3
от решенията не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна: ЧГД № 649/2018 г., ЧГД № 673/2018 г. и
ЧГД № 656/2017 г. С решение по ЧГД № 827/2018 г., съдията докладчик е
определил 30-дневен срок, като не е посочил от кога тече. С решение по
ЧГД № 855/2018 г. съдът е определил 15-дневен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, който тече от датата на
получаване на решението.

III. Изводи
          През 2017 г. в РС – Ловеч са образувани 75 дела по искане на ИВСС
за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ, а през 2018 г.
делата са 46 броя, т.е. с 29 по-малко. Почти всички дела са приключени с
решение за уважаване на искането изцяло. Производствата по 2 дела са
прекратени, като исканията са оставени без разглеждане като недопустими,
поради липса на правен интерес. При извършена служебна проверка е
установено, че по идентични искания са постановени влезли в сила
решения за уважаването им.
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          Съгласно предоставената официална служебна справка срокът по чл.
62, ал. 7 ЗКИ е спазен по почти всички дела. Единственото изключение на
постановено в 3-дневен срок решение е констатирано през 2018 г.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ  в РС –  Ловеч се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането в съда
от съдия. Докато през 2017 г. липсва изричен съдебен акт за образуване на
делата, през 2018 г., може би с оглед на възможността делата да се
разпределят и от съдебен служител, има акт за образуване под формата на
печат. Делата са поставени в група на разпределение „Частно гражданско
дело“, група по натовареност „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
Разпределението е електронно, автоматично между гражданските съдии
при изключване на отсъстващите по обективни причини. Това правило за
разпределение на делата не е спазено по две дела през 2017 г.,
разпределени на дежурен съдия.

Делата са разгледани от определения при избора съдия докладчик, в
закрито заседание, като е записан денят на провеждането му.
Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързаността
на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ, целите на искането и периода, за който се
отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен
периода, в съответствие с изискването на чл. 62, ал. 7 ЗКИ, а така също са
лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметките.
Различна практика се установи относно определянето или неопределянето
на срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. В
една част от постановените решения срок не е определян, а в друга част от
решенията е посочен различен като продължителност срок, без определена
дата на началото му или пък определената дата е датата на постановяване
на акта, което е в противоречие с посочения в разпоредбата на чл. 275д, ал.
5 ЗСВ срок.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Ловеч  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, като разпореди,
при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в съда, в служба
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„Регистратура“ да се отразява точния час, а не само датата на
постъпването.

 Административният ръководител на Районен съд – Ловеч да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Ловеч, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Ловеч, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Ловеч по отношение на определяне/неопределяне в решенията на
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД - МАДАН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Мадан са 2, които са
приключени с решения за уважаване на искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Мадан копия от частни
граждански дела: ЧГД № 358/2017 г. и ЧГД № 357/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съдебните актове са постановени в 2-двудневен срок след
образуването  на делата, респ. от постъпване на искането в съда.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
          ЧГД № 358/2017 г.  и ЧГД № 357/2017 г. са образувани на 05.09.2017
г. по постъпили на същата дата в съда искания от ИВСС. Върху първата
страница на искането са поставени два печата. Един от служба
„Регистратура“, съдържащ наименование на съда, входящ номер на
документа и дата на постъпването му. Записан е и точен час на постъпване.
Вписаните данни са удостоверени с подпис на съдебен служител –
секретар. Вторият печат съдържа данни за вида на делото – частно
гражданско и номера му. Всяко дело е разпределено незабавно от съдебен
служител, автоматично на един от съдиите, при изключване на другия
съдия и командирован съдия, двамата ползващи годишен отпуск. Групата
на разпределение е „1000 – частни производства“, а групата по
натовареността е „ Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389
и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито

съдебно заседание, проведено 2 дни след образуване на делото. С
мотивирани решения № 126/07.09.2017 г. по ЧГД № 358/2017 г. и №
125/07.09.2017 г. по ЧГД № 357/2017 г., съдията е постановил разкриване
на банкова тайна по отношение на проверяваното лице относно
наличността към посочена дата по сметките му, съгласно приложената
справка от регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ по чл. 56а
ЗКИ. Указани са изпращането на препис от решението на ИВСС и
необжалваемостта на акта.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         През 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Мадан е образувано едно дело, изпратено по
подсъдност от РС – Монтана.

Беше проверено изпратеното от РС - Мадан копие на ЧГД №
223/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
          ЧГД № 223/2018 г. е образувано на 19.06.2018 г. по постъпило на
същата дата ЧГД № 1313/2018 г., изпратено по подсъдност от РС –
Монтана. В печата от служба „Регистратура“ са вписани входящия номер
на документа, дата и точен час на получаването му, както и че е получено
по пощата. Данните са удостоверени с подпис на съдебен служител. В
печата за образуване на делото са вписани вида му, номера, датата на
образуване, името на докладчика. Разпределено е на 19.06.2018 г. от
съдебен служител, автоматично между двама съдии, от РС – Мадан и
командирован съдия. Групата на разпределение е „1000 – частни
производства“, а групата по натовареността е „ Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

   2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Решението по единственото дело от този вид, образувано през 2018

г. е постановено на следващия ден от постъпване на искането в съда.
Делото е разгледано в закрито съдебно заседание от определения

съдия докладчик. С мотивирано решение № 100 от 20.06.2018 г. съдът е
постановил разкриване на сведения от конкретни банки за наличността
към посочена дата по сметки на проверяваните лица. Указано е, че
решението не подлежи на обжалване.  В мотивите на определение №
619/01.06.2018 г.  по ЧГД № 1313/2018 г. съдията-докладчик от РС –
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Монтана е приел, че делото му е неподсъдно, с оглед приложението на
общата разпоредба на чл. 105 ГПК, поради което искането е следвало да се
предяви пред съда по постоянния адрес на проверяваното лице, който е в
гр. Рудозем.

III. Изводи
В РС – Мадан са образувани и разгледани много малко на брой дела

по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, 2 – през 2017 г. и 1 – през 2018 г.
Проверката на делата не констатира нарушения по образуването и
разпределението им. Спазена е разпоредбата на чл. 62, ал. 7 за провеждане
на закрито заседание и постановяване на решение. Не е спазен
предвидения срок за произнасяне – до 24 часа от постъпване на искането в
съда, освен по делото от 2018 г., като спазването е вероятно, при вписан
час на постъпване на искането и невписан час на произнасяне на
решението, с оглед на което следва да бъдат дадени препоръки.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Мадан  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ, като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на предвидения в чл. 62,
ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна.
       Административният ръководител на Районен съд – Мадан да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Мадан, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС – Мадан,
възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор
на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Монтана са общо 71 броя,
от които всички са приключили с решение за уважаване на искането
изцяло.
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Бяха проверени следните изпратени от РС - Монтана копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 2911/2017  г.;  ЧГД № 2677/2017  г.;  ЧГД №
3022/2017 г. и ЧГД № 2675/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 5 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото. По 46 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 12 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 1 дело решението е постановено в 3-
дневен срок и по 7 дела –  в 4-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Монтана делата в
група „Г-23 - Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят от зам.председателя – ръководител на ГО или
от съдия Петкова от ГО, или от определен с изрична заповед съдия от съда,
в деня на постъпването, електронно, автоматично между всички
граждански съдии.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер, датата и час на
постъпване, удостоверени с подпис на съдебен деловодител. Положен е и
втори печат за образуване на делото, който съдържа: вида на делото,
номера му, датата на образуване, гражданския състав, на който е
разпределено и подпис на разпределящия съдия.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан

денят на провеждането му, който е следващия образуването и по едно дело
съвпада с деня на образуването. Постановените актове са решения, които
са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване на
банкова тайна, респ. за свързаността на лицата по чл. 275б, ал. 4 ЗСВ,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията.

Диспозитивите на проверените решения са с различно съдържание.
С решение № 395 от 05.09.2017 г. по ЧГД № 2911/2017 г. съдията е

допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2016 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането, както и относно
операциите по сметките на същото лице за периода 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г., каквото искане не е направено. Не са посочени конкретните
банкови сметки, за които се иска разкриване на наличностите, а са
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посочени само банките, които са задължени да дадат сведенията на ИВСС
в едноседмичен срок от постъпване на искането.

С решение № 368 от 18.08.2017 г. по ЧГД № 2677/2017 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2016 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането, както и относно
операциите по сметките на същото лице към 31.12.2016 г., каквото искане
не е направено. Не са посочени конкретните банкови сметки, за които се
иска разкриване на наличностите, а са посочени само банките, които са
задължени да дадат сведенията на ИВСС в едноседмичен срок от
постъпване на искането.

С решение № 413 от 13.09.2017 г. по ЧГД № 3022/2017 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите и операциите за
периода от 01.11.2016 г. до 31.12.2016 г., като са посочени банките и
банковите сметки на титуляря. Извън направеното искане съдът е допуснал
разкриване на банкова тайна по отношение на операциите и периода.
Съдът е задължил конкретните банки да предоставят съответните
сведенията на ИВСС, като е определил едномесечен срок за разкриването
им.

С решение № 377 от 22.08.2017 г. по ЧГД № 2675/2017 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2016 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането. Не са посочени
конкретните банки и банкови сметки, за които се иска разкриване на
наличностите, а е препратено към справката от регистъра на БНБ по чл.
56а ЗКИ, която да се счита неразделна част от решението. Банките са
задължени да дадат сведенията на ИВСС в едноседмичен срок.

В диспозитива на всички решения е посочено, че същите са
окончателни и не подлежат на обжалване, като е разпоредено и изпращане
на препис от решението на заявителя, с изключение на ЧГД № 3022/2017 г.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Монтана са общо 48 броя,
от които 47 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и 1
дело е прекратено и изпратено по подсъдност на РС - Мадан.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Монтана копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 1266/2018  г.;  ЧГД № 1000/2018  г.;  ЧГД №
3261/2018 г. и ЧГД № 1075/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 2 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок в деня на
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образуване на делото. По 36 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок. По 3 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 6 дела в 3-дневен срок и по 1 дело
решението е постановено в 5-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Монтана делата в
група „Г-23 - Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл.389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят в деня на постъпване на искането, от
зам.председателя – ръководител на ГО или от съдия Петкова от ГО, или от
определен с изрична заповед съдия от съда, електронно, автоматично
между всички граждански съдии.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер, датата и час на
постъпване, удостоверени с подпис на съдебен деловодител. Положен е и
втори печат за образуване на делото, който съдържа: вида на делото,
номера му, датата на образуване, гражданския състав, на който е
разпределено и подпис на разпределящия съдия.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик в

закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, който е
следващия образуването и по едно дело съвпада с деня на образуването.
Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето или свързаните с него лица, за които се иска разкриване на банкова
тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията.

Диспозитивите на проверените решения са с различно съдържание:
С решение № 350 от 31.05.2018 г. по ЧГД № 1266/2018 г. съдията е

допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2017 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането, както и относно
операциите по сметките на същото лице без посочен период, каквото
искане не е направено. Не са посочени конкретните банкови сметки, за
които се иска разкриване на наличностите, а са посочени само банките,
които са задължени да дадат сведенията на ИВСС в едноседмичен срок от
постъпване на искането.

С решение № 368 от 18.08.2018 г. по ЧГД № 1000/2018 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2017 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането, както и относно
операциите по сметките на същото лице към същата дата, каквото искане
не е направено. Не са посочени конкретните банкови сметки, за които се
иска разкриване на наличностите, а са посочени само банките, които са
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задължени да дадат сведенията на ИВСС в едноседмичен срок от
постъпване на искането.

С решение № 805 от 21.12.2018 г. по ЧГД № 3261/2018 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите и операциите за
периода от 01.07.2018 г. до 13.12.2018 г., като са посочени банките и
банковите сметки на титуляря. Искането на ИВСС се отнася до разкриване
на наличностите по банковите сметки на проверяваното лице към
13.12.2018 г. Съдът е задължил конкретните банки да предоставят
съответните сведенията на ИВСС, като  не е определил срок за
разкриването им.

С решение № 293 от 15.05.2018 г. по ЧГД № 1075/2018 г. съдията е
допуснал разкриване на сведения относно наличностите към 31.12.2017 г.
по сметките на проверяваното лице, каквото е искането. Не са посочени
конкретните банки и банкови сметки, за които се иска разкриване на
наличностите, а е препратено към приложената справка от регистъра на
БНБ по чл. 56а ЗКИ, която да се счита неразделна част от решението.
Банките са задължени да дадат сведенията на ИВСС в двуседмичен срок от
постъпване на искането.

В диспозитива на всички решения е посочено, че същите са
окончателни и не подлежат на обжалване, като е разпоредено и изпращане
на препис от решението на заявителя, с изключение на ЧГД № 3261/2018 г.

ЧГД № 1313/2018 г. е образувано и разпределено на 31.05.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определена съдия Цекова. С определение от
01.06.2018 г. съдията-докладчик е прекратил производството по делото
поради неподсъдност и го е изпратил по подсъдност на РС – Мадан, като е
приложил по аналогия разпоредбата на чл. 105 ГПК.Постоянният адрес на
проверяваното лице е в гр. Рудозем. Искането е постъпило преди
изменението на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ.

III. Изводи
  Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова

тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Монтана през 2017 г. са общо 71
броя, а през 2018 г. – 48 броя, или с 23 по-малко. По всички дела, освен по
едно от 2018 г., по което производството е прекратено, са постановени
решения за уважаване на искането изцяло.
           Спазва се разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС, като по
исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела. Съгласно действащите правила за разпределение на
делата в РС – Монтана делата в група „Г-23 - Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят от зам.председателя –
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ръководител на ГО или от съдия Петкова от ГО, или от определен с
изрична заповед съдия от съда, в деня на постъпването, електронно,
автоматично между всички граждански съдии. Делата се образуват и
разпределят незабавно, в деня на постъпване на искането, като в
регистърния печат за входящ номер са вписва и точния час на
постъпването.
            От предоставената официална служебна справка се установи, че
законоустановеният срок за произнасяне по искането до 24 часа от
постъпването му не е спазен по всички дела. Преобладават решенията,
постановени на следващия ден от образуване на делата, за които, поради
липсата на отразен в тях час на провеждане на з.с.з., проверяващите
приеха, че са вероятно постановени в срока. По 15 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 7 дела в 3-дневен срок, по 7 дела – в 4-
дневен срок  и по 1 дело – в 5-дневен срок. Следва да бъдат дадени
препоръки за организация на дейността, с оглед стриктното спазване на
установения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ процесуален срок от всички съдии,
разглеждащи този вид дела.
         Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик в
закрито съдебно заседание, като е записан денят на провеждането му.
Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето или свързаните с него лица, за които се иска разкриване на банкова
тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. По
проверените решения, освен по едно от 2017 г. и от 2018 г., съдиите са
допуснали разкриване на сведения, представляващи банкова тайна и за
период, непосочени в искането от ИВСС от една страна и значително по-
широки от посоченото в него. Подадените искания се отнасят към
извършването на основни проверки за съответствие на декларираните
данни, а не за допълнителни проверки, които се извършват след
установено несъответствие. Не са конкретизирани и индивидуализирани
банковите сметки, освен с едно изключение, като пак само по решенията
на един от съдиите-докладчици е направено препращане към  приложената
към искането справка по чл. 56а, ЗКИ /подобно на самото искане/. В
решенията си съдиите са определили различни срокове за разкриване на
сведенията: едноседмичен, двуседмичен или едномесечен, от постъпване
на искането в банката. В едно от решенията от 2018 г. срок не е определен.
Определените срокове не са съобразени с посочения  в разпоредбата на чл.
175д, ал. 5 ЗСВ едномесечен срок от постъпване на искането в банката.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Монтана  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ, като предприеме
подходящи мерки, с цел стриктното спазване на посочения в чл. 62, ал.
7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата, образувани по искане
на ИВСС за разкриване на банкова тайна.
 Административният ръководител на Районен съд – Монтана да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Монтана, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Монтана, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
–Монтана по отношение на определяне/неопределяне в решенията на
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД - НЕСЕБЪР
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12 ЗКИ в РС –  Несебър са общо 7  броя,
всички приключени с решения за уважаване на искането.

Бяха проверени следните поискани и получени при извършване на
КПП в РС - Несебър копия от частни граждански дела: ЧГД № 757/2017 г.,
ЧГД № 758/2017 г., ЧГД № 759/2017 г., ЧГД № 783/2017 г., ЧГД №
816/2017 г., ЧГД № 846/2017 г., ЧГД № 864/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Според изпратената от съда служебна справка, по 3 от делата
съдебните актове са постановени в деня на образуване на делото, а по 4 –
на следващия ден.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането от ИВСС, от председателя на съда или от съдия, определен да го
замества с изрична заповед. Върху първата страница на искането са
поставени два печата. Един от служба „Регистратура“, съдържащ
входящия номер на документа, точния час и дата на постъпването му в
съда. Другият печат съдържа акта за образуване на делото като частно
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гражданско, номера, датата на образуване и подпис на председателя на
съда, респ. на образуващия съдия. Делата са разпределени от председателя
на съда или от заместващия го съдия, на дежурен съдия. Групата на
разпределение е „1000-Частни граждански дела“, а групата по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия-докладчик в

закрито съдебно заседание, проведено в деня на образуване на делото или
най-късно на следващия ден. Решенията са постановени в деня на
провеждане на заседанието и са подробно мотивирани. Съдът е постановил
разкриване на банкова тайна по отношение на проверяваното от ИВСС
лице, респ. на свързаните с него лица. В диспозитивите са посочени
банковите сметки с номер и вид на валутата и банка, в която са открити.
Определен е и периодът на разкриване на сведенията. В част от решенията
сметките са конкретизирани и по вид. Определен е 15-дневен срок за
разкриване на сведенията, считано от получаване на съобщението. С
решение № 534/28.08.2017 г. по ЧГД № 783/2017 г. съдът е определил 14-
дневен срок за разкриване на сведенията, от постъпване на искането.
Указано е, че решението не подлежи на обжалване, а с решението по ЧГД
№ 783/2017 г. е указано и връчването на препис от решението на
инспектора, подал искането.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Несебър са общо 6 броя и
всички са приключени с решения за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните поискани и получени при КПП в РС -
Несебър копия от частни граждански дела: ЧГД № 445/2018 г., ЧГД №
614/2018 г., ЧГД № 615/2018 г.,  ЧГД № 616/2018 г.,  ЧГД № 636/2018 г.,
ЧГД № 806/2018 г.

1.Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.
          Всички решения по проверените дела, образувани през 2018 г. са
постановени в деня на образуване на делата.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, от председателя на съда или от съдия,
определен да го замества с изрична заповед. Върху първата страница на
искането са поставени два печата. Един от служба „Регистратура“,
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съдържащ входящия номер на документа, точния час и дата на
постъпването му в съда. Другият печат съдържа акта за образуване на
делото като частно гражданско, номера, датата на образуване и подпис на
председателя на съда, или на образуващия съдия. Делата са разпределени
от председателя на съда или от заместващия го районен съдия, на дежурен
съдия. Групата на разпределение е „1000-Частни граждански дела“, а
групата по натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия-докладчик в

закрито съдебно заседание, проведено в деня на образуване на делото.
Решенията са постановени в деня на провеждане на заседанието  и са
мотивирани. Съдът е постановил разкриване на банкова тайна по
отношение на проверяваното от ИВСС лице или свързаните с него лица и е
задължил съответните банки да предоставят на ИВСС сведенията. В
диспозитивите на решенията съдиите са индивидуализирали посочените
банкови сметки в пълнота, с номер, вид, валута и банка, в която са открити.
Определен е и периода на разкриване на сведенията. С решенията по ЧГД
№ 614/2018 г., ЧГД № 615/2018 г.,  ЧГД № 616/2018 г. и ЧГД № 445/2018 г.
е определен е 14-дневен срок за разкриване на сведенията, от постъпване
на искането.  С решенията по ЧГД № 806/2018 г.  и по ЧГД № 636/2018 г.
съдът не е определил срок за разкриване на сведенията. Указано е, че
решението не подлежи на обжалване, както и връчване на препис от
същото на ИВСС.

III. Изводи
Образуваните в РС – Несебър частни граждански дела по искане на

ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през двете проверени години са общо 13
броя, 7 – през 2017 г. и 6 – през 2018 г.
          Спазва се разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС и  по
исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела.

Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, от председателя на съда или от съдия,
определен да го замества с изрична заповед. Върху постъпилия документ
са отразява не само датата на постъпване, но и точния час. Делата се
разпределят също незабавно, на дежурен съдия. Групата на разпределение
е „1000-Частни граждански дела“, а групата по натовареността
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.

Проверените дела са разгледани от определения съдия-докладчик в
закрито съдебно заседание, проведено в деня на образуване на делото по 9
от делата и на следващия ден – по 4 от делата. Решенията са постановени в
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деня на провеждане на заседанието  и са мотивирани в пълнота. Съдът е
постановил разкриване на банкова тайна по отношение на проверяваното
от ИВСС лице или свързаните с него лица и е задължил съответните банки
да предоставят на ИВСС сведенията. В прецизните диспозитиви на
решенията съдиите са индивидуализирали посочените банкови сметки в
пълнота, с номер, вид, валута и банка, в която са открити. Определен е и
периода на разкриване на сведенията, който съвпада с посочения в
искането. С решенията съдиите или не са определяли срок за разкриване на
сведенията, или определените срокове са 14-дневни и 15-дневни от
постъпване на искането. Така определените срокове не са съобразени с
посочения в чл. 175д, ал. 5 едномесечен срок.

Не се констатираха нарушения в дейността по образуване,
разпределение и приключване в установения процесуален срок на
производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Несебър да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Несебър, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Несебър, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Несебър по отношение на определяне/неопределяне в решенията на
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Пазарджик са общо 121
броя частни граждански дела и 4 броя частни наказателни дела. По 114
ЧГД  е постановено решение, с което искането е уважено изцяло. По 11
частни дела /7 ЧГД и 4 ЧНД/ производството е прекратено и делото е
изпратено по подсъдност на друг РС.
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Бяха проверени следните изпратени от РС - Пазарджик копия от
частни граждански дела: ЧГД № 3367/2017 г., ЧГД № 2954/2017 г., ЧГД №
3068/2017 г., ЧГД № 3147/2017 г., ЧГД № 3210/2017 г., ЧГД № 3227/2017 г.
и ЧГД № 3648/2017 г., по които са постановени решения за уважаване на
исканията.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 67 ЧГД и
по 4 ЧНД решението безспорно е постановено в законоустановения 24-
часов срок, в деня на образуване на делото, по 24 дела решението е
постановено на следващия ден от образуването, вероятно в 24-часовия
срок, по 2 дела решението е постановено в 2-дневен срок, по 13 дела – в 3-
дневен срок, по 10 дела – в 4-дневен срок, по 2 дела – в 5-дневен срок, по 1
дело – в 6-дневен срок и по 2 дела – в 7 – дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал .6, т. 12 ЗКИ в РС – Пазарджик се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Пазарджик постъпилите от ИВСС искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се
образуват в частни граждански дела в деня на постъпването. Върху
искането на ИВСС са поставени печати: един  с датата на постъпването и
един, съдържащ наименованието на съда, входящия номер на постъпилото
искане, номера на образуваното гражданско дело, името на определения
докладчик и датата на образуване и разпределение, подпис. Делата се
образуват и разпределят от председателя, зам.председателя или
определени изрично със заповед на административния ръководител съдии.
Те определят кода и вида на делото. Според копията от протоколи за избор
на съдия-докладчик групата на разпределение е: „885А Дежурство ЧГД“, а
групата по натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. Разпределят се на дежурен
граждански съдия, като при отвод или други причини за преразпределяне
на делото, то се извършва автоматично между гражданските съдии, при
изключване на отсъстващите по обективни причини.

В РС – Пазарджик са образувани по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6,
т. 12 ЗКИ и 4 ЧНД на 26.07.2017 г., като са разпределени на дежурен
наказателен съдия. Според изпратените копия от разпечатки от
деловодната програма, от образуващия делото съдия е определен
статистически шифър/код – „2530 Производство по искане на прокурор за
разкриване на банкова тайна“. Производствата по делата са прекратени с
определения от датата на образуването и делата са изпратени по
подсъдност на СРС. Освен диспозитива на определението, в деловодната
програма не са въведени мотивите. Може само да се предполага, че при
разрешаване на въпроса за подсъдността са приложени разпоредбите от
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охранителното производство, поради което делата са изпратени на съда, в
чийто район е седалището на молителя.

Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането в съда.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание. По 4 от делата решението

е постановено в деня на образуване на делото, по 2 дела – на следващия
ден и по ЧГД № 3648/2017 г. – в 3-дневен срок. Всички решения са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, респ. на свързаните с него лица, за
които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива изрично е посочен периода
на разкриване на сведенията, трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
лицето, по отношение на чиито сметки е допуснато разкриване на банкова
тайна, посочени са банките, както и сметките, с изключение на: с решение
№ 623/03.08.2017 г. по ЧГД № 2954/2017 г, са посочени само банките, с
решение № 684/21.08.2017 г. по ЧГД № 3227/2017 г. не са посочени нито
банките, нито сметките. Срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна не е определен с решение № 765/18.09.2017
г. по ЧГД № 3648/2017 г., с решение № 670/11.08.2017 г., с решение №
651/08.08.2017 г. по ЧГД № 3068/2017 г. и решение № 706/30.08.2017 г. по
ЧГД № 3367/2017 г. Тридесетдневен срок за разкриване на банковата
тайна, считано от датата на постановяване на решението, е определен с
решение № 677/17.08.2017 г. по ЧГД № 3210/2017 г., с решение №
623/03.08.2017 г. по ЧГД № 2954/32017 г. и с решение № 684/21.08.2017 г.
по ЧГД № 3227/2017 г. По всички дела, в диспозитива на решенията са
указани, както изпращането на препис на ИВСС, така и необжалваемостта
на акта.

След отвод на съдия Чардаков по ЧГД № 3147/2017 г., делото
незабавно е преразпределено на друг граждански съдия от РС –
Пазарджик. Определението, с което съдия Чардаков се е отвел от
разглеждане на делото е постановено в деня на образуването му. Отводът е
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като искането на ИВСС има за
предмет разкриване на банкова тайна върху банковите сметки на съдията
докладчик.

Не се установиха мотивите, с които съдът е приел 7 от ЧГД за местно
неподсъдни, тъй като в предоставените от съда разпечатки от деловодната
програма по движението на делата, определението за прекратяване на
производството и изпращане на делото по подсъдност на СРС /по всички
11 дела/, е записано без мотивите, а копие от съдебния акт не е
предоставен. Исканията по проверените дела са подадени от ИВСС в
периода от 27.07.2017 г. до 13.09.2017 г. Може да се предполага, че
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съдиите са приложили разпоредбата на чл. 531, ал. 2 ГПК, тъй като в
района на СРС е адресът на молителя.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Пазарджик са общо 76 броя,
от които по 75 дела  искането е уважено изцяло и по 1 дело искането е
отхвърлено изцяло.

Бяха проверени изпратените от РС - Пазарджик копия от следните
частни граждански дела: ЧГД № 1503/2018 г., ЧГД № 1594/2018 г., ЧГД №
1745/2018 г., ЧГД № 2187/2018 г., ЧГД № 1682/2018 г., ЧГД № 789/2018 г.,
ЧГД № 1787/2018  г.,  ЧГД № 1581/2018  г.,  по които са постановени
решения за уважаване на искането и ЧГД № 1729/2018 г., по което е
постановено решение за отхвърляне на искането.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12  ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 68 дела
решенията са постановени в деня на образуване на делото и по 8 дела – на
следващия ден.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, през 2018 г. в РС –
Пазарджик, без изключение се образуват частни граждански дела,
съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно действащите правила за
разпределение на делата в РС – Пазарджик постъпилите от ИВСС искания
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват в частни граждански дела в деня на
постъпването. Върху искането на ИВСС са поставени печати: един  с
датата на постъпването и едни, съдържащ наименованието на съда,
входящия номер на постъпилото искане, номера на образуваното
гражданско дело, името на определения докладчик и датата на образуване
и разпределение, подпис. Делата се образуват и разпределят от
председателя, зам.председателя или определени изрично със заповед на
административния ръководител съдии. Те определят кода и вида на делото.
Според копията от протоколи за избор на съдия-докладчик групата на
разпределение е „885А Дежурство ЧГД“, а групата по натовареността
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. Разпределят се на дежурен граждански съдия,
като при отвод или други причини за преразпределяне на делото, то се
извършва автоматично между гражданските съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини.

Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на
искането.
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито

заседание. Решенията по 7 от проверените дела са постановени в деня на
образуването им и по 1 дело решението е постановено на следващия ден.
Постановените актове по проверените дела са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за
които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива изрично са посочени:
периода на разкриване на сведенията, трите имена и ЕГН на лицето,
понякога и качеството му на проверявано лице, банките и сметките, с
изключение на: с решение № 707/01.06.2018 г. по ЧГД № 2187/2018 г. са
посочени банките, но не и сметките, с решение № 579/11.05.2018 г. по ЧГД
№ 1787/2018 г. не са посочени нито банките, нито сметките, но по
отношение на лицето се съдържат данни за трите имена, ЕГН, качество и
постоянен адрес. Указани са предоставянето на препис от решението на
ИВСС и необжалваемост на решението. С решение № 579/11.05.2018 г. по
ЧГД № 1787/2018 г., решение № 707/01.06.2018 г. по ЧГД № 2187/2018 г.
съдът е определил срок от 30 дни за разкриване на сведенията, считано от
датата на постановяване на решението. В останалите решения срок не е
определен.

С решение № 848/28.06.2018 г. по ЧГД № 1787/2018 г. съдът е
допуснал поправка на явна фактическа грешка в решение № 579/11.05.2018
г.  по отношение ЕГН на магистрата, титуляр на сметките. Грешката е
констатирана при служебно извършена от съда проверка. Исканията по
проверените дела са подадени в периода от 26.02.2018 г. до 30.05.2018 г.

ЧГД № 1729/2018 г. е образувано на 08.05.2018 г. по постъпило на
същата дата в съда искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
Разпределено е от съдебен служител на дежурен граждански съдия –
Ненова. С решение № 548/08.05.2018 г., в з.з. от същата дата, съдия Ненова
е оставила без уважение искането като неоснователно,тъй като от
приложените писмени доказателства не се установявали посочените в него
лица да са задължени по смисъла на чл. 175а ЗСВ или да са лица по чл.
175б, ал. 4 ЗСВ. Приложените декларация и справка по НБДН се отнасят за
друго лице. Само приложените справки по чл. 56а ЗКИ от регистъра на
БНБ се отнасят до лицата, посочени в искането.

III. Изводи
 Образуваните  през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на

банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Пазарджик дела са общо
125, от които 121 частни граждански дела и 4 частни наказателни дела. По
114 ЧГД  е постановено решение, с което искането е уважено изцяло. По
11 частни дела /7 ЧГД и 4 ЧНД/ производството е прекратено и делото е
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изпратено по подсъдност на СРС. През 2018 г. броя на образуваните в съда
частни граждански дела възлиза на 76, т.е. с 49 по-малко. По 75 дела
искането е уважено изцяло и по 1 дело искането е отхвърлено изцяло.
         Съгласно предоставената официална служебна справка през 2017 г.
срокът за произнасяне по искането, посочен в разпоредбата на чл. 62, ал. 7
ЗКИ – до 24 часа от постъпване на искането, не е спазен по 30 дела: по 2
дела решението е постановено в 2-дневен срок, по 13 дела – в 3-дневен
срок, по 10 дела – в 4-дневен срок, по 2 дела – в 5-дневен срок, по 1 дело –
в 6-дневен срок и по 2 дела – в 7 – дневен срок. През 2018 г. срокът е
спазван.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал .6, т. 12 ЗКИ в РС – Пазарджик се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС,
с изключение на 4 дела от 2017 г., образувани като ЧНД и разпределени и
разгледани от дежурен наказателен съдия. Съгласно действащите правила
за разпределение на делата в РС – Пазарджик постъпилите от ИВСС
искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват в частни граждански дела в
деня на постъпването. Разпределят се на дежурен граждански съдия, като
при отвод или други причини за преразпределяне на делото, то се
извършва автоматично между гражданските съдии, при изключване на
отсъстващите по обективни причини. Не се регистрира точен час на
постъпване на искането, което е необходимо, с оглед на законоустановения
срок по часове и неспазването му.

Делата се образуват и разпределят незабавно, в съответствие с ПАС
и ВП за разпределението им.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито
заседание, като е посочена датата на провеждането му и датата на
постановяване на съдебния акт, които съвпадат. Постановените актове по
проверените дела са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, респ. свързаните с него лица, за които се иска разкриване на
банкова тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива изрично са посочени: периода на разкриване на
сведенията, трите имена и ЕГН на лицето, банките и сметките, с някои
изключения. В едни от решенията съдиите не са определили срок за
разкриване на сведенията, а в други е определен срок от 30 дни за
разкриване на сведенията, считано от датата на постановяване на
решението, който не е съобразен с посочения в чл. 175д, ал. 5 ЗСВ.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Пазарджик  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като:
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата,
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Пазарджик да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Пазарджик, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Пазарджик, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
–Пазарджик по отношение на определяне/неопределяне в решенията
на срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Перник са общо 109 броя,
всички приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Перник копия от частни
граждански дела:  ЧГД № 5579/2017  г.,   ЧГД № 5937/2017  г.,   ЧГД №
6067/2017 г.,  ЧГД № 5851/2017 г.,  ЧГД № 5673/2017 г.,  ЧГД № 5798/2017
г.,  ЧГД № 6019/2017 г. и  ЧГД № 5852/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 95 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, а по 12 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 1 дело решението е
постановено в 3-дневен срок и по 1 дело – в 4-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, в РС - Перник се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Перник,



120

делата в група „Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, дела по ЗКИ“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, се разпределят от председателя на съда, от
зам.председателя или от съдия, определен със заповед на
административния ръководител, в деня на постъпването, електронно,
автоматично между всички граждански съдии, като се изключват
отсъстващите по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер и датата на
постъпване, удостоверено с подпис на служител. Поставя се и печат,
представляващ акт за образуване на делото, в който се посочва вида на
делото, номера, датата и годината на образуване, посочва се и определения
съдия-докладчик като номер на съдебния състав. В печата е положен и
подпис на председателя /образуващия и разпределящ съдия/.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан

денят на провеждането му, съвпадащ с деня на образуването по 7 дела и на
следващия ден от образуването по ЧГД № 6067/2017 г. Постановените
актове са решения, които са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, респ.
свързаните с него лица, за които се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периода на разкриване на
сведенията, а така също са посочени: лицата – титуляри на банковите
сметки, съответната банка и сметки, като в две от решенията не са
посочени банковите сметки, по които следва да се разкрие банкова тайна –
ЧГД № 6067/2017 г. и ЧГД № 6019/2017 г.  Указано е, че решението не
подлежи на обжалване, като по 5 от делата е указано и изпращането на
препис на ИВСС, а по 3 не е указано, но препис е изпратен с нарочно
писмо. Във всички решения не е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. в РС - Перник
по искане на ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Перник са общо 71 броя,
всички приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Перник копия от частни
граждански дела: ЧГД № 2916/2018 г., ЧГД № 3687/2018 г., ЧГД №
8035/2018 г., ЧГД № 3386/2018 г.,  ЧГД № 2765/2018 г.,   ЧГД № 3597/2018
г.,   ЧГД № 3024/2018 г.,   ЧГД № 3338/2018 г.,   ЧГД № 3166/2018 г.,   ЧГД
№ 4013/2018 г. и   ЧГД № 3212/2018 г.
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1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 56 дела
решението е постановено безспорно в законоустановения 24-часов срок, в
деня на образуване на делото, а по 12 дела решението е постановено на
следващия ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 3 дела
решението е постановено в 3-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Перник, делата в
група „Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, дела по ЗКИ“, група по натовареност
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“ се разпределят от председателя на съда, от
зам.председателя или от съдия, определен със заповед на
административния ръководител, в деня на постъпване на искането,
електронно, автоматично между всички граждански съдии, като се
изключват отсъстващите по обективни причини.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер и датата на
постъпване на документа, удостоверени с подпис на служител. Поставя се
и печат, представляващ акт за образуване на делото, в който се посочва
вида на делото, номера, датата и годината на образуване, определения
съдия-докладчик като номер на съдебния състав. В печата е положен и
подпис на председателя /образуващия и разпределящ съдия/.

Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на
искането от ИВСС в съда.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик, в

закрито заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с
деня на образуването по 8 дела. На следващия ден след образуването
решенията са постановени по ЧГД № 2916/2018 г. и ЧГД № 3687/2018 г., а
в 3-дневен срок след образуването е постановено решението по ЧГД №
3166/2018 г. Постановените актове са решения, които са мотивирани, като
е изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за които е поискано
разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за който се
отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен
периода на разкриване на сведенията, а така също: лицата – титуляри на
банковите сметки, съответната банка и сметки, като в две от решенията не
са посочени банковите сметки, по които следва да се разкрие банкова
тайна – ЧГД № 2916/2018 г. и ЧГД № 4013/2018 г. Указано е, че решението
не подлежи на обжалване, като по 4 от делата е указано и изпращането на
препис на ИВСС. Заверени преписи от всички постановени актове са
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изпратени с нарочно писмо. Във всички решения не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

III. Изводи
По искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т.

12 ЗКИ в РС – Перник през 2017 г. са образувани 109 частни граждански
дела, а през 2018 г. - 71 ЧГД, т.е. с 38 по-малко от предходната година. По
всички дела са постановени решения, с които искането е уважено изцяло.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, в РС - Перник се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Перник,
делата в група „Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, дела по ЗКИ“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, се разпределят от председателя на съда, от
зам.председателя или от съдия, определен със заповед на
административния ръководител, електронно, автоматично между всички
граждански съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини.

Всички дела са образувани и разпределени незабавно, в деня на
постъпване на искането от ИВСС в съда и са предадени за произнасяне на
определените докладчици, които са постановили решенията си в
определения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ 24-часов срок. Изключение бе
констатирано само по 5 дела: 2 през 2017 г., по които съдебните актове са
произнесени съответно в 3-дневен и 4-дневен срок и 3 дела  през 2018 г.,
по които актовете са постановени в 3-дневен срок.

Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик, в
закрито заседание, като е записана датата на провеждането му, съвпадаща
с датата на постановяване на акта. Постановените актове са решения,
които са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него
лица, за които е поискано разкриване на банкова тайна, целите на искането
и периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението
изрично е посочен периодът на разкриване на сведенията, а така също:
лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметките,
като последните не са посочени в малък брой решения. Във всички
решения не е определен срок за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Перник  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като:

1. Предприеме подходящи мерки, с цел недопускане на
изключения от спазването на посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за
произнасяне до 24 часа по делата, образувани по искане на ИВСС за
разкриване на банкова тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Перник да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Перник, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Перник, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Плевен са общо 171 броя,
от които 73 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и
по 98 дела искането е отхвърлено изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Плевен копия от частни
граждански дела:

ЧГД № 6173/2017 г., ЧГД № 5979/2017 г., ЧГД № 7331/2017 г., ЧГД
№ 5644/2017 г., ЧГД № 5916/2017 г., ЧГД № 7260/2017 г., ЧГД №
5643/2017 г., ЧГД № 5914/2017 г., по които искането е уважено изцяло;

 ЧГД № 7257/2017 г., ЧГД № 6248/2017 г., ЧГД № 6366/2017 г., ЧГД
№ 6791/2017 г., ЧГД № 7156/2017 г., ЧГД № 6793/2017 г., ЧГД №
7134/2017 г., ЧГД № 6794/2017 г., ЧГД № 7257/2017 г., по които искането е
отхвърлено изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал .6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 146 дела
решенията са постановени в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и по 25 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.
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По искане на ИВСС по чл. 62, ал .6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се от
председателя, респ. зам. председателя на съда или от магистрат, изрично
определен със заповед на административния ръководител като частни
граждански дела, в деня на постъпване на искането на ИВСС. Разпределят
се също в деня на постъпване на искането от председателя,
зам.председателя или определен с нарочна заповед на административния
ръководител съдия. Делата, които се образуват по исканията на ИВСС по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са в група за разпределение „Г Разкриване на
банкова тайна“, група по натовареност „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Разпределят се електронно, автоматично между всички граждански
съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини магистрати.
По време на съдебната ваканция делата се разпределят на дежурен
граждански съдия.

Проверените частни граждански дела са образувани в деня на
постъпване на искането в съда. Върху искането са поставени два печата.
Единият, съдържащ входящ номер и дата на постъпване на искането. В
другия печат се съдържат данни за вида, номера, дата и годината на
образуване на делото, както и подпис на председател/зам.председател,
образуващ или разпределящ съдия. Вписва се и името на съдията
докладчик.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените частни граждански дела са разгледани в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването с изключение на 4 дела, по които съдебното заседание е
проведено на следващия ден от образуването им. Постановените актове по
делата, по които искането е уважено изцяло или отхвърлено, са решения,
които са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него
лица, за които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на решенията, с
които искането е уважено, изрично е посочен периода на разкриване на
сведенията, а така също са посочени лицата-титуляри на банковите сметки,
съответната банка и сметките.  Указано е, че решението не подлежи на
обжалване, както и изпращане на препис от същото на заявителя. В
съдебните актове не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

Решенията, с които съдът е отказал разкриване на банкова тайна по
проверените дела, са мотивирани. Мотивите за постановените откази са
идентични, като е прието, че искането е депозирано след изтичане на срока
по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, който според съда започва да тече на 15.05.2017 г. и
изтича на 15.08.2017 г. По ЧГД № 6791/2017 г., наред с горното са



125

изложени и мотиви, че не е ясно от кого изхожда направеното искане, тъй
като е подписано със запетая и липсват доказателства за заместване,
поради което съдът се е усъмнил, че лицето, направило искането, има
качеството на инспектор в ИВСС.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
           Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Плевен са общо  123 броя,
от които 120 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло,
по 2 дела искането е отхвърлено изцяло и по 1 дело искането е оставено
без разглеждане като недопустимо.

Бяха проверени изпратените от РС – Плевен копия от следните
частни граждански дела:

ЧГД № 3362/2018 г., ЧГД № 1721/2018 г., ЧГД № 5885/2018 г., ЧГД
№ 3081/2018 г., ЧГД № 1358/2018 г., ЧГД № 3397/2018 г., ЧГД №
3639/2018 г., ЧГД № 2562/2018 г., ЧГД № 3336/2018 г., ЧГД № 3338/2018
г., ЧГД № 3669/2018 г., ЧГД № 2775/2018 г., по които искането е уважено
изцяло;

 ЧГД № 3434/2018 г., ЧГД № 1991/2018 г., по които искането е
отхвърлено изцяло и

ЧГД № 1376/2018 г. е образувано и разпределено на 26.02.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определена съдия Николова. С решение № 276
от 26.02.2018 г. съдът е оставил без разглеждане искането като
недопустимо. Указал е, че актът има характер на определение, което е
окончателно и не подлежи на обжалване. Липсва изрично прекратяване на
производството по делото. Съдът е приел, че срокът за подаване на
декларации не е изтекъл. Не е изтекъл и едномесечния срок, считано от
депозиране на декларацията на 02.02.2018 г., в който деклараторът може да
подаде друга декларация за отстраняване на непълноти или грешки в
декларираните обстоятелства. Според съда, визираният в чл. 175д, ал. 1
ЗСВ срок не е започнал да тече, поради което искането е преждевременно,
т.е. недопустимо. В тази връзка съдът е сметнал, че не следва да се
обсъжда вида на срока, т.е. дали същия е инструктивен или не.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 121 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок в деня на
образуване на делото и по 2 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.
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По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се от
председателя, респ. зам. председателя на съда или от магистрат, изрично
определен със заповед на административния ръководител, като частни
граждански дела, в деня на постъпване на искането от ИВСС. Разпределят
се също в деня на постъпване на искането от председателя,
зам.председателя или определен с нарочна заповед на административния
ръководител съдия. Делата, които се образуват по исканията на ИВСС по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са в група за разпределение „Г Разкриване на
банкова тайна“, група по натовареност „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Разпределят се електронно, автоматично между всички граждански
съдии на работа, като се изключват отсъстващите по обективни причини
магистрати. По време на съдебната ваканция делата се разпределят на
дежурен граждански съдия.

Проверените частни граждански дела са образувани в деня на
постъпване на искането в съда. Върху искането са поставени два печата.
Единият, съдържащ входящ номер и дата на постъпване на искането. В
другия печат се съдържат вид, номер, дата и годината на образуване на
делото, както и подпис на председател/зам.председател, образуващ или
разпределящ съдия. Вписва се и името на съдията докладчик.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените частни граждански дела са разгледани в закрито

заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването с изключение на 1 дело, по което решението е постановено
на следващия ден след образуването му. Постановените актове по делата,
по които искането е уважено изцяло или отхвърлено, са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, качествата на лицата, за които се иска разкриване на
банкова тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решенията, с които искането е уважено,
изрично е посочен периодът на разкриване на сведенията, а така също са
посочени лицата-титуляри на банковите сметки, съответната банка и
сметките. Банковите сметки, по отношение на които се иска разкриване на
банкова тайна, не са посочени в: решение № 696 от 15.05.2018 г. по ЧГД №
3362/2018 г.; решение № 1272 от 08.08.2018 г. по ЧГД № 5885/2018 г .;
решение № 646 от 08.05.2018 г. по ЧГД № 3081/2018 г.; решение № 786 от
25.05.2018 г. по ЧГД № 3639/2018 г.; решение № 799 от 29.05.2018 г. по
ЧГД № 3669/2018 г. и решение № 569 от 24.04.2018 г. по ЧГД № 2775 2018
г., което е отстъпление от установената добра практика през 2017 г.
Указано е, че решението не подлежи на обжалване, както и изпращане на
препис от същото на заявителя. В съдебните актове не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.
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Решенията, в които съдът е оставил без уважение исканията за
разкриване на банкова тайна по проверените дела, са мотивирани.  С
решение № 748 от 18.05.2018 г. по ЧГД № 3434/2018 г. съдът е отхвърлил
искането по чл.62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, тъй като приложената към същото
декларация не е подписана от декларатора.

С решение № 389 от 21.03.2018 г. по ЧГД № 1991/2018 г. съдът е
оставил без уважение искането на ИВСС, подадено на 19.03.2018 г. и
постъпило в РС – Плевен на 21.03.2018 г. Приел е, че установеният в чл.
175д, ал. 1 ЗСВ „3-месечен срок“ е изтекъл на 15.08.2017 г. и в тази връзка
искането е депозирано след изтичането му. Съдът подробно се е мотивирал
относно недопустимостта да се иска разкриване на банкова тайна след
изтичане на срока за проверка, посочен в закона, както и за липсата на
доказателства за продължаването му. Изложил е доводи, че срокът не е
инструктивен. Погрешно е посочено в решението също така, че
декларацията е подадена на 15.03.2017 г. Видно от изпратеното от РС –
Плевен копие от делото, декларацията е подадена на 15.03.2018 г. в ИВСС.
Погрешно е посочено също така, че срокът по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ е 3-
месечен. Със ЗИДЗСВ, обн. ДВ бр.7 от 19.01.2018 г., срокът по чл. 175д,
ал. 1 е изменен на 6-месечен.

III. Изводи
Според предоставената служебна справка, по искане на ИВСС за

разкриване на банкова тайна по чл.  62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,  в РС – Плевен
през 2017 г. са образувани  171 частни граждански дела, от които 73 са
приключили с решение за уважаване на искането изцяло и по 98 дела
искането е отхвърлено изцяло. През 2018 г. са образувани 123 дела, което е
с 48 по-малко от предходната година. От тях 120 са приключили с решение
за уважаване на искането изцяло, по 2 дела искането е отхвърлено изцяло и
по 1 дело искането е оставено без разглеждане като недопустимо.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал .6, т. 12 ЗКИ в РС – Плевен се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането от
ИВСС от председателя, зам. председателя на съда или от магистрат,
изрично определен със заповед на административния ръководител. Делата,
които се образуват по исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са в
група за разпределение „Г Разкриване на банкова тайна“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл.389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“. Разпределението се извършва електронно,
автоматично между всички граждански съдии, като се изключват
отсъстващите по обективни причини магистрати. По време на съдебната
ваканция делата се разпределят на дежурен граждански съдия.
         През двете проверени години, произнасянето с решение по
образуваните по постъпило от ИВСС искане дела е при стриктно спазване
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на посочения в разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ 24-чаков срок. Не бяха
констатирани изключения от явно трайната добра практика на съдиите от
РС – Плевен.
         Проверените частни граждански дела са разгледани в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с датата на
постановяване на съдебния акт. Постановените актове по делата, по които
искането е уважено изцяло са решения, които са мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за които се иска
разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за който се
отнасят сведенията. В диспозитива на решенията, с които искането е
уважено, изрично е посочен периодът на разкриване на сведенията, а така
също са посочени лицата-титуляри на банковите сметки, съответната банка
и сметките. По отношение конкретизиране и индивидуализиране на
банковите сметки в диспозитива на решението, през 2018 г. се наблюдава
отстъпление от добрата практика през 2017 г. на всички съдии.  Указано е,
че решението не подлежи на обжалване, както и изпращане на препис от
същото на заявителя. В съдебните актове не е определен срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

Решенията, с които съдът е отказал разкриване на банкова тайна по
проверените дела, също са мотивирани. Мотивите за постановените откази
са идентични, като е прието, че искането е депозирано след изтичане на
срока по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, който според съда започва да тече на
15.05.2017 г. и изтича на 15.08.2017 г. По ЧГД № 6791/2017 г., наред с
горното са изложени и мотиви, че не е ясно от кого изхожда направеното
искане, тъй като е подписано със запетая и липсват доказателства за
заместване, поради което съдът се е усъмнил, че лицето, направило
искането, има качеството на инспектор в ИВСС.

През 2018 г. съдът е постановил само две решения за отхвърляне на
искането. Според едното решение искането е отхвърлено, тъй като
заявителят е приложил копие от неподписана от магистрата декларация,
т.е. липсва предмет на проверката, заради която се събира информацията,
представляваща банкова тайна. Според другото решение искането е
свързано с незаконосъобразна проверка. Съдът подробно се е мотивирал
относно недопустимостта да се иска разкриване на банкова тайна след
изтичане на срока за проверка, посочен в закона, както и за липсата на
доказателства за продължаването му. Изложил е доводи, че срокът не е
инструктивен. Допуснатите фактически грешки от съдията са изложени в
констатациите.

С решение по едно от делата, образувани през 2018 г. съдът е
оставил без разглеждане искането като недопустимо, тъй като било
направено преждевременно, преди да е започнал да тече визираният в чл.
175д, ал. 1 ЗСВ срок, както и  преди да е изтекъл едномесечния срок,
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считано от депозиране на декларацията, в който деклараторът можел да
подаде друга декларация за отстраняване на непълноти или грешки в
декларираните обстоятелства.

Не се установиха допуснати нарушения в дейността на съда по
образуване, разпределение, движение и приключване на производствата по
чл.  62,  ал.  7,  вр.  чл.  62,  ал.  6,  т 12  ЗКИ,  както не бе установена и
противоречива практика. Дали съдиите правилно и законосъобразно са
отхвърлили исканията, поради изтекъл срок на проверката по чл. 175д, ал.
1 ЗСВ, или са ги приели за недопустими като преждевременно депозирани,
не са въпроси, по които ИВСС следва да се произнесе. Според
становището на ИВСС, обаче, срокът на проверката за съответствие е
инструктивен. Този срок, освен това, не определя времевите граници на
събирането на информация, необходима за извършване на съпоставянето
между декларираните данни и обективно вписаните действителни данни,
още повече, че периодът на проверката винаги е минало време.

Предвид изложеното по-горе, препоръки във връзка с дейността по
образуване, разпределение и приключване на производствата в срок, не
следва да бъдат давани. На общо събрание на съдиите следва да се обсъди
практиката им по отношение характера и вида на срока за проверката за
съответствие, извършвана от ИВСС и дали събирането на необходимата
информация е част от същинската проверка.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Плевен  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, като разпореди,
при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в съда, в служба
„Регистратура“ да се отразява точния час, а не само датата на
постъпването.
 Административният ръководител на Районен съд – Плевен да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Плевен, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Плевен, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Независимо от липсата на констатации за противоречива
практика, да се обсъди вида и характера на установения в
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ срок за извършване на проверката



130

от ИВСС и относимостта му към искането за разкриване на банкова
тайна, като се има предвид, че събирането на необходимата
информация за извършване  съпоставянето с декларираните
обстоятелства, не представлява само по себе си проверка по смисъла
на чл. 175д ЗСВ.

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. в РС – Пловдив дела са общо 522 броя,
от които 519 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.
По две дела искането е отхвърлено и по едно дело производството е
прекратено поради недопустимост на искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Пловдив копия от частни
граждански дела:

ЧГД № 13158/2017 г. ЧГД № 14692/2017 г., ЧГД № 12 216/2017 г.,
ЧГД № 12 284/2017 г. и ЧГД № 12 364/2017 г., по които са постановени
решения за уважаване на искането;

 ЧГД № 13995/2017 г. и по ЧГД № 15164/2017 г., по които са
постановени единствените решения за отхвърляне на искането и

 ЧГД № 18136/2017 г., по което е постановено определение за
прекратяване на производството поради недопустимост на искането.

 ЧГД № 18136/2017 г. е образувано по постъпило на основание чл.
23  ГПК в РС –  Пловдив на 15.11.2017  г.  гр.д.  № 1975/2017  г.  на РС –
Асеновград. Делото е разпределено на същата дата на съдия Славова –
председател на 2-ри граждански състав. С определение № 10639 от
15.11.2017 г. съдът е прекратил производството по ЧГД № 18136/2017 г.
поради недопустимост на искането за разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна, тъй като на съда служебно е станало
известно, че въз основа на идентични искания по ЧГД № 13814/2017 г. и по
ЧГД 13815/2017 г., РС – Пловдив вече е постановил решения, с които е
допуснал разкриване на банкова тайна по отношение на същите
магистрати.

С материалите по описаното по-горе дело са изпратени и копия от
съдебните книжа по гр.д. № 1975/2017 г. по описа на РС – Асеновград.
От същите се установи:

Искането на инспектор от ИВСС по чл. 62, ал. 7 ЗКИ до РС –
Асеновград е постъпило в същия съд на 07.09.2017 г., когато е образувано
ЧГД № 1975/2017 г. На същата дата делото е разпределено на съдия
Кабадаиева, която с определение от 08.09.2017 г. се е отстранила от
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разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, като посочените
обстоятелства, пораждащи основателни съмнения относно
безпристрастността на съдията, са „създадени служебни отношения“ с
лицата, по отношение на които се иска разкриване на банкова тайна и
които са съдия в ОС – Пловдив и фактически съжителстващото с него
лице. На 11.09.2017 г. делото е преразпределено и за докладчик е
определена съдия Терзиева, която също се е отстранила от разглеждането
му с определение от 11.09.2017 г. на базата на същите обстоятелства и
основание. Определеният при преразпределение на делото на 12.09.2017 г.
докладчик – съдия Караджова, също се е отвела на основание чл. 22., ал. 1,
т. 6 ГПК с определение от 13.09.2017 г., като посочените обстоятелства са:
едно от посочените в искането лица е съдия в ОС – Пловдив, а другото е
било председател на РС – Асеновград в предходен период. На същото
основание и поради същите обстоятелства с определения от: 15.09.2017 г.,
19.09.2017 г., 20.09.2017 г., 01.11.2017 г., са се отвели съответно съдиите:
Бабаков; Шейтанов, Бедачев и Пашова. С разпореждане от 06.11.2017 г.
председателят на РС – Асеновград е прекратил производството по делото и
го е изпратил на председателя на ОС – Пловдив за определяне на друг
равен по степен съд, който да го разгледа. С определение от 13.11.2017 г.
ОС – Пловдив, 8-ми граждански състав, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК е
изпратил искането на ИВСС за разглеждане в РС – Пловдив.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 487 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок. От тях по
403 дела решението е постановено в деня на образуване на делото, а по 84
дела – на следващия работен ден, но в рамките на законоустановения срок.
Поставя се въпрос дали по останалите  32 дела процесуалният срок е
спазен, тъй като решенията са постановени на следващия образуването на
делото работен ден, който е първи работен след празничните дни на 6
септември и 22-24 септември 2017 г.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12   ЗКИ в РС –  Пловдив се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Пловдив
делата в група „банкова тайна“ се разпределят на принципа на случайния
избор между съдиите – председатели на 2-ри, 3-ти, 16-ти, 17-ти и 20-ти
граждански състави.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящия номер, датата и
точния час на постъпване на документа. Намира се и печат, че искането е
постъпило по пощата, като е отразена датата на изпращане от ИВСС.
Поставен е и печат за образуване на ч.гр.дело, съдържащ номера на делото,
годината на образуване, дата, шифър, състав, докладчик и подпис на
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образуващия съдия. Делата се образуват от председателя,
зам.председателите на РС – Пловдив или от заместващ съдия, определен
със заповед.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят и

часът на провеждането му. Постановените актове, с които исканията са
уважени, са именувани решения, които са подробно мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
служебните и роднински качества на лицата, за  които се иска разкриване
на банкова тайна, целите на искането, периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на решението изрично е посочен периодът, за
който се отнасят сведенията, представляващи банкова тайна. Указано е, че
решението не подлежи на обжалване, както и изпращане на копие от акта
на ИВСС.

Искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са оставени без уважение само по
ЧГД № 13995/2017 г. и по ЧГД № 15164/2017 г. По първото дело с
решение № 3038 от 05.09.2017 г. съдът е оставил без уважение искането за
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на
лице-съпруг на магистрат, тъй като същото не е титуляр на банковите
сметки, посочени в справката от регистъра на БНБ. По второто дело с
решение № 3347 от 28.09.2017 г. искането за разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна е оставено без уважение, тъй като в него не
са изложени обстоятелства, въз основа на които се иска разкриване на
банковата тайна относно наличността по банковите сметки на магистрата
към дата, различна от 31.12. на предходната календарна година.

Единственото дело на РС - Пловдив, по което производството е
прекратено, е приключено с мотивирано определение, постановено на
15.11.2017 г. Причината е, че по идентични искания са установени
решения за уважаването им по цитирани дела на РС – Пловдив, образувани
по-рано от прекратеното дело, но по-късно от делото в РС – Асеновград.
Искането е постъпило в РС – Асеновград на 07.09.2017 г., като по него не е
постановен акт по същество, тъй като всичките седем съдии са се отвели от
разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК като са посочили
обстоятелства, сочещи най-вече на служебни отношения с лицата,
посочени в искането за разкриване на банкова тайна. Освен, че счита
отводите за несъстоятелни, ИВСС определено приема за абсолютно
неприемливо, за произнасянето им да е необходимо време повече от два
месеца, в едно изключително бързо производство, каквото е това по чл. 62,
ал. 7 ЗКИ.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
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          Образуваните по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2018 г. в РС – Пловдив дела са общо 340 броя,
всички приключили с решение за уважаване на искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Пловдив копия от частни
граждански дела: ЧГД № 7324/2018 г., ЧГД № 9287/2018 г., ЧГД №
6430/2018 г. и ЧГД № 3210/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т.12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 338 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок. От тях по
336 дела решението е постановено в деня на образуване на делото, а по 2
дела – на следващия работен ден, но в рамките на законоустановения срок.
Възниква същият въпрос – дали по 2 дела процесуалният срок е спазен, тъй
като решенията са постановени на следващия образуването на делото
работен ден, който е понеделник. Спира ли да тече определеният в часове
срок, започнал да тече в петък или предпразничен ден, но неизтекъл до
края на работния ден?

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС -  Пловдив се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Пловдив
делата в група „банкова тайна“ се разпределят на принципа на случайния
избор между съдиите – председатели на 2-ри, 5-ти, 16-ти и 20-ти
граждански състави.

Върху искането от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат
от служба „Регистратура“, в който е вписан входящ номер, датата и точния
час на постъпване на документа. Поставен е и печат, че искането е
постъпило по пощата, като е отразена датата на изпращане от ИВСС.
Поставен е и печат за образуване на ч.гр.дело, съдържащ номера на делото,
годината на образуване, шифър, състав, докладчик и подпис на
образуващия съдия. Делата се образуват от председателя,
зам.председателите на РС – Пловдив или от заместващ съдия, определен
със заповед.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят и

часът на провеждането му. Постановените актове са решения, които са
подробно мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, по което се иска
разкриване на банкова тайна, респ. свързаните с него лица, целите на
искането, периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на
решението изрично е посочен периодът, за който се отнасят сведенията,
представляващи банкова тайна. Указано е, че решението не подлежи на
обжалване, както и изпращане на копие на ИВСС.
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III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Пловдив са образувани 522 дела, от които
519 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло. По две
дела искането е отхвърлено и по едно дело производството е прекратено
поради недопустимост на искането. През 2018 г. образуваните дела са със
182 по-малко, или 340, всички приключили с решение за уважаване на
искането.
         По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС -  Пловдив се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС – Пловдив
делата в група „банкова тайна“ се разпределят на принципа на случайния
избор между изрично посочени граждански състави, които са 5 през 2017 г.
и 4 – през 2018 г.
        Делата се образуват и разпределят незабавно от съдия, в деня на
постъпване на искането и също незабавно се окомплектоват и предават на
определените докладчици за произнасяне. Отразяват се както часът на
постъпване на документите, така и часът на провеждане на з.с.з., респ. – на
постановяване на съдебния акт, т.е. контролира се спазването на
установения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ процесуален срок за произнасяне, до 24
часа от постъпване на искането.
         Установи се по безспорен начин спазването на срока за произнасяне
по всички образувани през 2017 г. и през 2018 г. частни граждански дела
по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна. В тази връзка се
поставя въпрос за изчисляване на сроковете, определени в часове.
Разпоредбата на чл. 60 ГПК определя правилата за изчисляване на
сроковете по години, месеци, седмици и дни. Като се има предвид, че
срокът в чл. 62, ал. 7 ЗКИ е определен „до 24 часа“ от постъпване на
искането, когато то е постъпило в петък, или предпразничен ден, следва ли
задължително да се приеме, че срокът изтича до края на работния ден, в
който е постъпило искането, независимо колко часа от постъпването му са
изминали.

Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят и
часът на провеждането му. Тази практика на записване на часа на
проведеното з.с.з. се констатира само по делата, образувани и разгледани в
РС – Пловдив. Постановените актове, с които исканията са уважени, са
именувани решения, които са подробно мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, служебните и
роднински качества на лицата, за  които се иска разкриване на банкова
тайна, целите на искането, периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периодът, за който се
отнасят сведенията, представляващи банкова тайна, съобразно изискването
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на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Указано е, че решението не подлежи на обжалване,
както и изпращане на копие от акта на ИВСС.

По двете дела от 2017 г., по които са постановени решения за
отхвърляне на исканията на ИВСС, се установи, че причината е в
пропуски, допуснати от заявителя, който не е определил правилно
предмета  на искането си, предвид липсата на налични сметки на лицето
или погрешно е определил периода на разкриване на сведенията.

Производството по едно от делата е прекратено, поради
недопустимост на искането, постъпилото в съда след постановяване на
решения за уважаване на същото искане по по-рано образувани дела. Като
се има предвид, че искането е било подадено и в РС – Асеновград, от
името на един и същ инспектор в ИВСС, следва да се обсъди
необходимостта от проверка на резултата по направените искания и
извършване на преценка за по-нататъшните процесуални действия на
ИВСС.

Предвид липсата на констатации за допуснати нарушения в
дейността по образуване, разпределение, движение и приключване в
установения процесуален срок на делата по искане от ИВСС по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ, в РС – Пловдив не следва да се дават препоръки.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

          Административният ръководител на Районен съд – Пловдив да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Пловдив, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Пловдив, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Разград са общо 63 броя, от
които 61 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и по 2
дела производствата са прекратени и делата са изпратени по подсъдност в
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друг районен съд. ЧГД № 2218/2017 г. е изпратено по подсъдност на РС –
Шумен, а ЧГД № 2146/2017 г. – на РС – Кубрат.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Разград копия от частни
граждански дела: ЧГД № 1977/2017 г., ЧГД № 2126/2017 г., ЧГД №
2074/2017 г., ЧГД № 2170/2017 г., ЧГД № 2206/2017 г., ЧГД № 2033/2017
г., ЧГД № 2157/2017 г., по които са постановени решения за уважаване на
искането изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
63 дела съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок, в
деня на образуване на делото, респ. – на постъпване на искането от ИВСС.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Разград се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват в деня на постъпване на искането от ИВСС от
председателя на съда, а в негово отсъствие – от зам.председателя, като
частни граждански дела, при спазване на разпоредбата на чл. 80 ПАС.
Разпределят се от председателя или зам.председателя на съда. Със
заповеди № РД-08-84/26.03.2015 г., № РД -08-13/18.01.2016 г.- и № РД-08-
118/20.04.2018 г. на административния ръководител на съда са определени
делата, които се разглеждат от дежурния съдия. ЧГД, образувани по
искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ, се разпределят по дежурство, на всеки от
съдиите. В РС – Разград, месечният график на дежурствата се утвърждава
от административния ръководител. Дежурството се осъществява от един
съдия за деня, който приема и разглежда делата по дежурство, а
отбелязваното на делото в програмата за случайното разпределение се
извършва в деня, като се спазва поредността на постъпване на делата.
Когато разпределящият е в обективна невъзможност да извърши незабавно
разпределението, то се извършва по-късно в рамките на същия работен
ден, или най-късно в рамките на следващия работен ден.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането от ИВСС. Върху първата страница от искането са поставени два
печата. Единият печат съдържа подпис на административен секретар,
данни за входящия номер на документа и датата на постъпване. Другият
печат съдържа подпис на съдебен деловодител, вид на делото –
гражданско, номер, година и дата на образуване. От тези данни не е ясно
кой образува делата – дали съдия, или съдебен служител. Според
протоколите за избор на съдия докладчик, разпределението е извършено в
деня на постъпване на искането, респ. при образуване на делото. Делата,
образувани по искания на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са в група на
разпределение „Дежурство, граждански“, а групата по натовареността е
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. Делата са разпределени на дежурен съдия от
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системния администратор на РС – Разград, като са положени различни на
пръв поглед подписи. Под някои от тях е записано, че са на
зам.председателя на съда К.Косев.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Постановените актове по делата, по които искането е уважено
изцяло, са решения. Същите са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, свързаността на лицата по чл. 175б,
ал. 4 ЗСВ, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване на сведенията,
лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес, банките, които
следва да разкрият сведения и са посочени конкретни сметки. С решение
№ 3477/15.09.2017 г. по ЧГД № 2170/2017 г. съдът е допуснал разкриване
на банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ относно наличността към
31.12.2016 г. по сметките на лицето, без да са посочени банки и са
конкретизирани сметки. Съдиите не са определяли срок за разкриване на
сведенията. Указани са изпращане на препис от решението на ИВСС и
необжалваемостта на съдебния акт.

Съдебното производство по ЧГД № 2218/2017 г. и ЧГД № 2146/2017
г е прекратено и първото дело е изпратено по подсъдност на РС – Шумен, а
второто – на РС – Карнобат, съответно с определения, постановени в деня
на образуване на делата.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Разград са общо 41 броя,
като по всички искането е уважено изцяло.

Бяха проверени изпратените от РС - Разград копия от следните
частни граждански дела: ЧГД № 1490/2018 г., ЧГД № 1348/2018 г., ЧГД №
1031/2018 г., ЧГД № 1075/2018 г., ЧГД № 1438/2018 г., ЧГД № 1063/2018
г., по които са постановени решения за уважаване на искането изцяло.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 39 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и по 2 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
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образуват и разпределят в деня на постъпване на искането от ИВСС от
председателя на съда, а в негово отсъствие – от зам.председателя. Със
заповеди № РД-08-84/26.03.2015 г., № РД -08-13/18.01.2016 г. и № РД-08-
118/20.04.2018 г. на административния ръководител на съда са определени
делата, които се разглеждат от дежурния съдия. ЧГД, образувани по
искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ, се разпределят по дежурство, на всеки от
съдиите. В РС – Разград, месечният график на дежурствата се утвърждава
от административния ръководител. Дежурството се осъществява от един
съдия за деня, който приема и разглежда делата по дежурство, а
отбелязваното на делото в програмата за случайното разпределение се
извършва в деня, като се спазва поредността на постъпване на делата.
Когато разпределящият е в обективна невъзможност да извърши незабавно
разпределението, то се извършва по късно в рамките на същия работен ден,
или най-късно в рамките на следващия работен ден.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането от ИВСС. Върху първата страница от искането са поставени два
печата. Единият печат съдържа подпис на административен секретар,
данни за входящия номер на документа и датата на постъпване. Другият
печат съдържа подпис на съдебен деловодител, вид на делото –
гражданско, номер, година и дата на образуване. От тези данни не е ясно
кой образува делата – дали съдия, или съдебен служител. Според
протоколите за избор на съдия докладчик, разпределението е извършено в
деня на постъпване на искането, респ. при образуване на делото. Делата,
образувани по искания на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са в група на
разпределение „Дежурство, граждански“, а групата по натовареността е
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. Делата са разпределени на дежурен съдия от
системния администратор на РС – Разград, като под някои от положените
подписи е записано името на зам.председателя на съда К.Косев.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
          Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на
провеждането му, съвпадащ с деня на образуването  на делата.
Постановените актове по проверените дела са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, лицата, за които се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване на сведенията,
лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес, банките, които
следва да разкрият сведения и са посочени конкретни сметки. С решение
№ 2092/04.06.2018 г. по ЧГД № 1031/2018 г. съдът е допуснал разкриване
на сведения, съставляващи банкова тайна относно наличността към
31.12.2016 г. по банковите сметки на лицето, като е посочил банките и е
отпратил към приложената справка за банкови сметки от регистъра на
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БНБ. С решение от 30.07.2018 г. по ЧГД № 1438/2018 г. и решение №
2158/08.06.2018 г. по ЧГД № 1075/2018 г. разкриването на банкова тайна е
допуснато относно наличността към 31.12.2017 г. по сметките на
определени лица, без да се сочат банките и се конкретизират сметките.
Съдиите не са определяли срок за разкриване на сведенията. Указани са:
изпращане на препис от решението на ИВСС и необжалваемостта на
съдебния акт.

III. Изводи
         През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Разград са образувани общо 63  частни
граждански дела, от които 61 са приключили с решение за уважаване на
искането изцяло, по 2 дела производствата са прекратени и делата са
изпратени по подсъдност в друг районен съд. ЧГД № 2218/2017 г. е
изпратено по подсъдност на РС – Шумен, а ЧГД № 2146/2017 г. - на РС –
Кубрат. През 2018 г. образуваните в съда по искане на ИВСС за разкриване
на банкова тайна дела са с 22 по-малко, или 41, приключили с решения за
уважаване на искането изцяло.
         По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Разград се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането от
ИВСС от председателя на съда, а в негово отсъствие – от зам.председателя.
Частните граждански дела, образувани по искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ, се
разпределят по дежурство, на всеки от съдиите в РС – Разград. Месечният
график на дежурствата се утвърждава от административния ръководител.
Дежурството се осъществява от един съдия за деня, който приема и
разглежда делата по дежурство, а отбелязваното на делото в програмата за
случайното разпределение се извършва в деня, като се спазва поредността
на постъпване на делата.
         Съгласно предоставената официална служебна справка по всички
дела, образувани през 2017 г. и през 2018 г., съдебният акт е постановен в
законоустановения по чл. 62, ал. 7 ЗКИ  24-часов срок от постъпване на
искането от ИВСС.

Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на
провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Постановените актове по делата, по които искането е уважено
изцяло, са решения. Същите са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, свързаността на лицата по чл. 175б,
ал. 4 ЗСВ, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване на сведенията,
лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес, банките, които
следва да разкрият сведения и са посочени конкретни сметки. По
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отношение индивидуализацията на сметките, през 2017 г. е допуснато
изключение само по едно дело, докато през 2018 г. по повече решения
съдите или са препращали към приложената справка от регистъра по чл.
56а ЗКИ, или изобщо не са посочвали в диспозитива банките и сметките на
лицата.

Съдиите не са определяли срок за разкриване на сведенията. Указани
са: изпращане на препис от решението на ИВСС и необжалваемостта на
съдебния акт.

По прекратените през 2017 г. производства, съдиите служебно са
следили за спазване на приложимата според тях местна подсъдност.
          Не бяха констатирани нарушения в дейността на съда по образуване,
разпределение, движение и приключване в установения процесуален срок
на производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Не бе
установена и противоречива практика по тези производства. В тази връзка
не следва да бъдат давани препоръки, освен да се регистрира точният час
на постъпване на искането от ИВСС.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Разград  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, като:
 1. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.

Административният ръководител на Районен съд – Разград да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Разград, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Разград, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Русе са общо 171 броя. От
тях 34 дела са приключили с решение, с което искането е уважено изцяло и
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137 дела с решение, с което искането е отхвърлено изцяло. По две от
делата производството е оставено без движение, като едното е приключено
с акт за уважаване на искането, а другото – с акт за отхвърлянето му.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Русе копия от частни
граждански дела, образувани през 2017 г.:

- ЧГД № 5313/2017 г., ЧГД № 5355/2017 г.,  ЧГД № 5394/2017 г.,
ЧГД № 5086/2017 г.,  ЧГД № 5210/2017 г.,  ЧГД № 5415/2017 г.,  ЧГД №
5085/2017 г.,  ЧГД № 6087/2017 г., приключили с решение, с което е
уважено искането на ИВСС по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ;

- ЧГД № 5033/2017 г., ЧГД № 5081/2017 г., ЧГД № 5082/2017 г., ЧГД
№ 5084/2017 г., ЧГД № 5351/2017 г.,ЧГД № 5354/2017 г., ЧГД № 5391/2017
г.,  ЧГД № 5392/2017 г.,ЧГД № 5393/2017 г.,  ЧГД № 5395/2017 г.,  ЧГД №
5396/2017 г., ЧГД № 5416/2017 г., ЧГД № 5418/2017 г., ЧГД № 5445/2017
г., ЧГД № 5515/2017 г., ЧГД № 5516/2017 г., ЧГД № 5561/2017 г., ЧГД №
5562/2017 г., ЧГД № 5563/2017 г., ЧГД № 5619/2017 г., ЧГД № 5693/2017
г., ЧГД № 5694/2017 г., ЧГД № 5696/2017 г., ЧГД № 6085/2017 г., ЧГД №
6088/2017 г., по които съдиите от РС – Русе са се отстранявали от
разглеждането им;

- ЧГД № 6140/2017 г., ЧГД № 6658/2017 г.,ЧГД № 6288/2017 г.ЧГД
№ 5995/2017 г., ЧГД № 6387/2017 г., ЧГД № 6093/2017 г., ЧГД №
5314/2017 г., ЧГД № 6850/2017 г., ЧГД № 6284/2017 г., ЧГД № 5998/2017
г., ЧГД № 6147/2017 г., ЧГД № 6043/2017 г., ЧГД № 6238/2017 г., ЧГД №
6114/2017 г., приключили с решение, с което искането на ИВСС по чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ е отхвърлено.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 100 дела
съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 43 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 11 дело решението е
постановено в 2-дневен срок, по 6 дела – в 3-дневен срок, по 2 дела – в 4-
дневен срок, по 3 дела – в 5-дневен срок и по 6 дела решенията са
постановени, съответно в 6-дневен, 7-дневен, 11-дневен, 13-дневен, 27-
дневен и 30-дневен срок. Продължителността на сроковете /неспазването
на 24-часовия законен срок/ по голяма част от делата се обяснява с
направените самоотводи от съдиите, а по две от делата – освен
самоотводите и оставянето на производството без движение. Отводи са
извършени по 28 дела.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуването и
разпределението на всички граждански дела се извършва от
зам.председателя на съда, ръководител на гражданското отделение – съдия
Йорданов, както и от съдиите, притежаващи електронен подпис за
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свързване със системата: Караджова, Иванов, Петров и Казасова, за които
не се издава нарочна, изрична заповед при разпределение на граждански
дела във връзка с дежурство. При голямо постъпление на граждански дела
– над 60 на ден, определянето на допълнително разпределящи съдии се
прави по преценка на зам. административния ръководител. Регистрирането
на новопостъпило дело в ЦССР е опция, която се избира за всеки входящ
документ, по реда на постъпването, по който разпределящият преценява,
че следва да се образува дело. При избор на тази опция системата сама
генерира пореден номер на делото. За образуването на ново дело
задължително се въвеждат следните данни: входящ номер на документа,
код на делото, група, дата на подаване и шифър, свързан най-вече с
натовареността.

Частните граждански дела се разпределят на случаен принцип, при
режим „автоматично“, между присъстващите на работа граждански съдии,
като се изключват отсъстващите по обективни причини, вкл. тези,
излизащи в отпуск от следващия работен ден, предвид предвидения 24-
часов срок за произнасяне. По този начин делата се разпределят и през
съдебната ваканция. Групата на разпределение е „Банкова тайна /1001/“, а
групата по натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането
в съда. Върху първата страница на постъпилото в съда  искане от ИВСС се
поставят три печата. В един от тях са вписани съда, входящия номер на
документа и датата на постъпването. В другия, с подпис на председател, е
записан гражданския съдебен състав, който ще разглежда делото. В третия
печат е записан вида на делото, номера, дата и година на образуване,
разглеждането му в з.з. и съдържа подпис на съдията-докладчик.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при 6 от проверени
дела и на следващия ден по 2 дела. Постановените актове по делата, по
които искането е уважено изцяло, са решения. Същите са мотивирани, като
е изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ.
свързаните с него лица, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване
на сведенията, лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес,
банките, които следва да разкрият сведенията и са конкретизирани
банковите сметки. Констатирани са и изключения.

В диспозитивите на: решение № 1009 от 07.08.2017 г. по ЧГД №
5355/2017 г., решение № 1016 от 09.08.2017 г. по ЧГД № 5394/2017 г. и
решение № 1021 от 10.08.2017 г. по ЧГД № 5415/2017 г. съдиите не са
посочили периода, за който се отнася разкриването на сведенията,
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представляващи банкова тайна, което е изрично изискване на чл. 62, ал. 7
ЗКИ.

В диспозитива на решение № 995 от 04.08.2017 г. по ЧГД №
5210/2017 г. съдията докладчик по отношение на банковите сметки е
посочил, че са описани в приложената към искането справка от БНБ по чл.
56а ЗКИ, като е приел същата за неразделна част от решението.

По всички дела е указана необжалваемостта на съдебните актове, но
не по всички е указано изпращането на препис от решението на молителя.
Заверени преписи от постановените решения са изпратени на ИВСС с
нарочни писма.

С решенията по четири от проверените дела: ЧГД № 5355/2017 г.;
ЧГД № 5394/2017 г.; ЧГД № 5313/2017 г. и ЧГД № 5415 / 2017 г., съдът не
е определил срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна. А по останалите четири дела от проверените, е определил различни
срокове, по различен начин. По ЧГД № 5086/2017 г. срокът е 14-дневен без
да е посочено от кога тече. По ЧГД № 6087/2017 г. също е определен 14-
дневен срок, като е посочено, че започва да тече от получаване на препис
от решението. По ЧГД № 5085/2017 г. срокът е до две седмици, считано от
получаване на решението. По ЧГД № 5210/2017 г. определеният срок е
един месец, считано от влизане в сила на решението.

Втората група проверени дела, образувани през 2017 г., са 28 дела, по
които съдиите от РС – Русе са се отстранявали от разглеждането им.
ЧГД № 5033/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: участвал в
тричленен състав като младши съдия със съдията от ОС – Русе, за когото
се отнася искане на ИВСС; познава съдията и поддържа колегиални
отношения с него. Решението по делото е постановено в 2-дневен срок от
образуването на делото и с него искането е уважено от третия съдия, на
когото е преразпределено.
ЧГД № 5081/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК шест
съдии са се отвели, като са посочили обстоятелства: „приятелски и
колегиални отношения“. Решението по делото е постановено в 7-дневен
срок от образуването на делото и с него искането е уважено.
 ЧГД № 5082/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия си е направил отвод, като посочените обстоятелства са: „ лицето, за
което се иска разкриване на банкова, е съдия в АС – Русе и бивш съдия в
РС  - Русе“. Решението по делото е постановено в 4-дневен срок от
образуването на делото и с него искането е уважено от съдията, но когото
делото е преразпределено.
ЧГД № 5084/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т.6 ГПК трима
съдии са се отвели, са посочили обстоятелства: „колегиални отношения“.
Решението по делото е постановено в 5-дневен срок от образуването на
делото и с него искането е уважено от четвъртия съдия.
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ЧГД № 5351/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „приятелски
отношения“. Решението по делото е постановено в 2-дневен срок от
образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5354/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални отношения“. Решението по делото е постановено в 2-дневен
срок от образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5391/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК осем
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „приятелски и
нормални колегиални отношения“ по седем от отводите. Последният осми
отвод, извършен с определение от 07.09.2017 г., е на основание чл. 22, ал.1
т. 1 ГПК, тъй като искането се отнася за съдията докладчик. Решението по
делото е постановено в 30-дневен срок от образуването на делото и с него
искането е уважено от деветия съдия.
ЧГД № 5392/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „нормални
колегиални отношения и близки приятелски отношения“. Решението по
делото е постановено в 2-дневен срок от образуването на делото и с него
искането е уважено.
ЧГД № 5393/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като е посочил обстоятелства: „дългогодишни колегиални
отношения“. Решението е постановено на следващия ден от образуването
на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5395/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „приятелски
отношения и дългогодишни приятелски отношения“. Решението по делото
е постановено в 3-дневен срок от образуването на делото и с него искането
е уважено.
ЧГД № 5396/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК шест
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „приятелски и
колегиални отношения“. Решението по делото е постановено в 27-дневен
срок от образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5416/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни и
нормални колегиални отношения“. Решението по делото е постановено на
следващия ден от образуването му и с него искането е уважено.
ЧГД № 5418/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални или приятелски отношения“. Решението е постановено на
следващия ден от образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5445/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
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колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в деня на
образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5515/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални или приятелски отношения“. Решението е постановено в 6-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5516/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 3-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е уважено.
ЧГД № 5561/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „колегиални и
приятелски отношения“. Решението е постановено на следващия ден от
образуването на делото и с него искането е отхвърлено, като направено
извън предвидения в закона 3-месечен срок за проверката. Искането е
подадено на 16.08.2017 г.
ЧГД № 5562/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК трима
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 4-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок за извършване
на проверката за съответствие. Искането е подадено на 16.08.2017 г.
ЧГД № 5563/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК трима
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 5-
дневен срок от образуването на делото според предоставената от съда
справка и с него искането е отхвърлено, като направено извън предвидения
в закона 3-месечен срок за проверка. Искането е подадено на 16.08.2017 г.
В решение № 1056 е записана дата на постановяване 18.08.2017 г., която
дата не е вярна, с оглед на обстоятелството, че третият отвод е от
21.08.2017 г., когато делото е преразпределено на съдията, постановил
горепосоченото решение.
ЧГД № 5619/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК двама
съдии са се отвели, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 2-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 17.08.2017 г. Освен това съдията е посочил, че по отношение
на същото лице, в качеството му на дете и на друг магистрат вече е
разкрита банкова тайна с решение от 02.08.2017 г. по ЧГД № 5083/2017 г.
на РС – Русе. За съда, предвид идентичността на лицето, е без значение
обстоятелството, че исканията са от различни инспектори по повод на
различни проверки на двама различни магистрати.
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ЧГД № 5693/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено на
следващия ден от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 21.08.2017 г.
ЧГД № 5694/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено на
следващия ден от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 21.08.2017 г.
ЧГД № 5696/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено на
следващия ден от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 21.08.2017 г.
ЧГД № 6085/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 3-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 01.09.2017 г.
ЧГД № 6088/2017 г., по което на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК един
съдия се е отвел, като посочените обстоятелства са: „дългогодишни
колегиални и приятелски отношения“. Решението е постановено в 3-
дневен срок от образуването на делото и с него искането е отхвърлено,
като направено извън предвидения в закона 3-месечен срок. Искането е
подадено на 04.09.2017 г.

 Третата група проверени дела, образувани през 2017 г., са 14 дела,
които са приключили с решение, с което искането на ИВСС по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ е отхвърлено. По 9 от горепосочените дела решението е
постановено в деня на образуване на делото, по четири дела – на
следващия ден и по 1 дело – в 2-дневен срок.

Основният мотив при оставяне без уважение на искането на ИВСС
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е, че същото е подадено извън 3-месечния срок
по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, в който компетентният орган извършва проверка за
достоверността на декларираните факти. В отделни решения съдиите са се
мотивирали относно вида и характера на горепосочения срок. Приели са,
че се касае за преклузивен, а не за инструктивен срок.

С решение № 1000 от 04.08.2017 г. по ЧГД № 5314/2017 г. искането,
от ИВСС, подадено в 3-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, постъпило в
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съда на 04.08.2017 г., е оставено без уважение, тъй като за съда е останала
неизяснена процесуалната дееспособност на инспектора, подал искането.
Липсвала заповед по чл. 56 ПОДИВССДАЕ /Правилника/, която би
легитимирала процесуално инспектора да отправи искането от една страна,
а от друга, по несъмнен начин би установила, че е разпоредена или
започнала проверка за съответствие на данните по чл.  175б ЗСВ.

През 2017 г. по две дела производствата са оставени без
движение.

ЧГД № 5083/2017 г. е образувано и разпределено на 28.07.2017 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е автоматично на съдия Петков, който с
определение от 28.07.2017 г. се е отвел от разглеждането му, на основание
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като поддържал нормални колегиални
отношения с магистрата, по отношение на когото е направено искането. На
същата дата делото е преразпределено на съдия Димитрова, която се е
отвела с определение от 31.07.2017 г. на същото основание и при същите
обстоятелства. Делото е преразпределено на 31.07.2017 г. на съдия
Йорданов, който с разпореждане от 01.08.2017 г. е оставил без движение
производството и е указал на съответния инспектор при ИВСС да
представи препис от заповед за започване на проверка срещу магистрата, с
оглед отправеното искане за разкриване на банкова тайна. С оглед срокът
за произнасяне по чл. 62, ал. 7 ЗКИ съдията е определил срок за
изпълнение на указанията 5 часа от връчване на съобщението по факса. С
писмо от 02.08.2017 г. инспекторът е уведомил съдия Йорданов, че
проверката се основава на разпоредбите на  чл. 175д, ал. 1 и ал. 6 ЗСВ,
посочил е срока и правилата за проверка на декларациите на магистратите.
Обяснил е, че разпоредбите на чл. 56, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ са
неприложими в случая. С решение № 989 от 02.08.2017 г. съдът е уважил
искането, като е определил срок за разкриване на сведенията един месец,
считано от влизане в сила на решението.

ЧГД № 5144/2017 г. е образувано и разпределено на 01.08.2017 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. Разпределено е автоматично на съдия Петков, който с
разпореждане от 01.08.2017 г. е оставил без движение производството и е
указал на заявителя в седмичен срок: да представи доказателства относно
соченото фактическо съжителство и ЕГН на лицето; да посочи сметките и
банките, за които се иска разкриване на банкова тайна; да представи
доказателства за образувана проверка срещу магистрата, както и за
спазване на изискванията за образуването й съгласно ЗСВ и правилника на
ИВСС; да представи копие от заповедта на главния инспектор по чл. 56, ал.
3  ЗСВ.  Съобщението е изпратено по факс до ИВСС.  Отговор не е
постъпил. С решение № 1036 от 14.08.2017 г. съдът, поради неизпълнение
на дадените указания в определения срок, е отхвърлил искането.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
           Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Русе са общо 121 броя, като
по 119 дела искането е уважено изцяло и по 2 дела искането е отхвърлено
изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Русе копия от частни
граждански дела, образувани през 2018 г.:

- ЧГД № 3588/2018 г., ЧГД № 3294/2018 г., ЧГД № 3961/2018 г., ЧГД
№ 3380/2018 г., ЧГД № 3644/2018 г., ЧГД № 2950/2018 г., ЧГД №
3206/2018 г., ЧГД № 3635/2018 г., ЧГД № 4095/2018 г., ЧГД № 3386/2018
г., ЧГД № 3810/2018 г., ЧГД № 4099/2018 г., ЧГД № 3824/2018 г., ЧГД №
3809/2018 г., ЧГД № 5564/2018 г., приключили с решение за уважаване на
искането;

- ЧГД № 3583/2018 г., ЧГД № 3949/2018 г. и  ЧГД № 3971/2018 г., по
които съдиите са се отстранили от разглеждането им;

- ЧГД № 3161/2018 г. и ЧГД № 5563/2018 г., приключили с решение,
с което искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е отхвърлено.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 94 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 19 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 3 дела – в 2-дневен
срок, по 4 дела – в 3-дневен срок и по 1 дело – в 5-дневен срок. През 2018
г. само по 3 дела съдии от РС – Русе са се отвели от разглеждането им.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуването и
разпределението на всички граждански дела се извършва от
зам.председателя на съда, ръководител на гражданското отделение – съдия
Йорданов, както и от съдиите, притежаващи електронен подпис за
свързване със системата: Караджова, Иванов, Петров и Казасова, за които
не се издава нарочна, изрична заповед при разпределение на граждански
дела във връзка с дежурство. При голямо постъпление на граждански дела
– над 60 на ден, определянето на допълнително разпределящи съдии се
прави по преценка на зам. административния ръководител. Регистрирането
на новопостъпило дело в ЦССР е опция, която се избира за всеки входящ
документ, по реда на постъпването, по който разпределящият преценява,
че следва да се образува дело. При избор на тази опция системата сама
генерира пореден номер на делото. За образуването на ново дело
задължително се въвеждат следните данни: входящ номер на документа,
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код на делото, група, дата на подаване и шифър, свързан най-вече с
натовареността.

Делата се разпределят на случаен принцип, при режим
„автоматично“, между гражданските съдии, като се изключват
отсъстващите по обективни причини, вкл. тези, излизащи в отпуск от
следващия работен ден, предвид предвидения 24-часов срок за
произнасяне. По този начин делата се разпределят и през съдебната
ваканция. Групата на разпределение е „Банкова тайна /1001/“, а групата по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Делата се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането
в съда. Върху първата страница на постъпилото в съда  искане от ИВСС се
поставят три печата. В един от тях са вписани съда, входящия номер на
документа и датата на постъпването. В другия, с подпис на председател е
записан гражданския съдебен състав, който ще разглежда делото. В третия
печат, съдържащ подпис на съдията-докладчик,  е записан вида на делото,
номера, дата и година на образуване, разглеждането му в з.з.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуване на проверените дела,
освен по 5 дела, като по четири от тях, решението е постановено на
следващия ден от образуването и по 1 дело – в 5-дневен срок от
образуването му. Постановените актове по проверените дела са решения,
които са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, за което се иска разкриване
на банкова тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване
на сведенията, лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес,
банките, които следва да разкрият сведения и са конкретизирани банковите
сметки, с някои изключения.

В диспозитива на:  решение № 975  от 08.06.2018  г.  по ЧГД №
4099/2018 г.; решение № 914 от 31.05.2018 г. по ЧГД № 3635/2018 г. и
решение № 904 от 30.05.2018 г. по ЧГД № 3588/2018 г. съдията докладчик
не е посочил периода, за който се отнася разкриването на сведенията,
представляващи банкова тайна. С решение № 746 от 09.05.2018 г. по ЧГД
№ 2950/2018 г., с което е допуснато разкриване на банкова тайна по
отношение на две лица, период, за който се отнася разкриването на
сведенията, представляващи банкова тайна, е посочен за едното лице, а за
другото – не е.

В диспозитива на решение № 870 от 25.05.2018 г. по ЧГД №
3386/2018 г. и на решение № 934 от 05.06.2018 г. по ЧГД № 3809/2018 г.
съдията докладчик е допуснал разкриване на банкова тайна по отношение
на „всички сметки“ с титуляр задълженото лице в посочените банки.
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В диспозитива на решение № 954 от 05.06.2018 г. по ЧГД №
3810/2018 г. и на решение № 1368 от 08.08.2018 г. по ЧГД № 5564/2018 г.
съдията докладчик по отношение на банковите сметки е посочил, че са
описани в приложената към искането справка от БНБ по чл. 56а ЗКИ, като
по първото цитирано решение е приел същата за неразделна част от акта.

По всички дела е указана необжалваемостта на съдебните актове, но
не по всички е указано изпращането на препис от решението на молителя.

С решенията по 10 от проверените дела съдът не е определил срок за
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. А по останалите
пет дела от проверените, е определил различни срокове, по различен
начин.  По ЧГД № 3809/2018  г.,  по ЧГД № 3810/2018  г.  и по ЧГД №
3587/2018 г. съдът по първите две дела е определил 14-дневен срок, а по
третото – двуседмичен срок, като е посочено, че същият започва да тече от
получаване на препис от решението. По ЧГД № 5564/2018 г. срокът е 30-
дневен, считано от получаване на решението. По ЧГД № 3386/2018 г.
определеният срок е един месец, считано от влизане в сила на решението.

Втората група проверени дела, образувани през 2018 г., са 3 дела, по
които съдиите от РС – Русе са се отстранявали от разглеждането им. По
всяко дело се констатира по един отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 1
ГПК, тъй като направеното искане за разкриване на банкова тайна касае
банковите сметки на докладчика.

Третата група проверени дела, образувани през 2018 г., са 2 дела,
които са приключили с решение, с което искането на ИВСС по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ е отхвърлено.

ЧГД № 3161/2018 г. е образувано и разпределено на 15.05.2018 г. по
постъпило на същата дата искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ от ИВСС. За
докладчик е определена съдия Караджова, която с решение № 781 от
15.05.2018 г. е оставила без уважение искането за разкриване на банкова
тайна по отношение на две лица с мотив, че липсват доказателства,
установяващи основателността му. Приложените към него документи се
отнасят за други лица.

ЧГД № 5563/2018 г. е образувано и разпределено на 07.08.2018 г. по
постъпило на същата дата искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е
определена съдия Александрова, която с решение № 1364 от 07.08.2018 г. е
отхвърлила искането за разкриване на банкова тайна по отношение на дете
на магистрат, тъй като по ЧГД № 2777/2018 г. на РС – Русе е постановено
решение, с което е разкрита банкова тайна по отношение на същото лице и
същите банкови сметки. Видно от копието от декларацията на магистрата-
майка на детето, бащата на детето и съпруг на майката също е магистрат,
по отношение на когото също се извършва друга проверка от друг
инспектор.
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III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Русе са образувани общо 171 дела, по-
голямата част приключили  с решение, с което искането е отхвърлено
изцяло. Установиха се две дела, по които производството е оставено без
движение, като едното е приключено с акт за уважаване на искането, а
другото – с акт за отхвърлянето му. Образуваните дела през 2018 г. по
искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са общо 121 броя, като за
разлика от 2017 г. преобладават делата, приключили с решение, с което
искането е уважено изцяло /по 119  дела/. По 2 дела искането е отхвърлено
изцяло. През 2018 г. значително са намалели и делата, по които съдиите са
се отвеждали. Не се констатираха случаи на оставяне на производството
без движение.
           Съгласно предоставената официална служебна справка от съда, по
голямата част от делата образувани през 2017 г. и 2018 г. съдиите са се
произнесли в срок до 24 часа от постъпване на искането от ИВСС по чл.
62, ал. 6 , т. 12 ЗКИ, съобразно императивното изискване на разпоредбата
на чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Тъй като не се отразява нито часът на постъпване на
заявлението от ИВСС, нито часът на провеждане на з.с.з., респ. – на
постановяване на съдебния акт, проверяващите приеха, че и постановените
актове на следващия ден от образуването на делата, са постановени в
законоустановения срок /общо 62 дела/. Срокът не е спазен по 36 от
делата, образувани през двете проверени години в РС – Русе, като
констатираните просрочия над 10 до 30 дни се обясняват с многобройни
отводи и/или оставяне на производството без движение.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуването и
разпределението на всички граждански дела се извършва от
зам.председателя на съда, ръководител на гражданското отделение – съдия
Йорданов, както и от съдиите, притежаващи електронен подпис за
свързване със системата, която сама генерира пореден номер на делото. За
образуването на ново дело задължително се въвеждат следните данни:
входящ номер на документа, код на делото, група, дата на подаване и
шифър, свързан най-вече с натовареността. Върху постъпилия в съда
документ се регистрира входящ номер и дата на постъпване, но не се
записва точен час на постъпване. Частните граждански дела се разпределят
на случаен принцип, при режим „автоматично“, между присъстващите на
работа граждански съдии, като се изключват отсъстващите по обективни
причини, вкл. тези, излизащи в отпуск от следващия работен ден, предвид
предвидения 24-часов срок за произнасяне. По този начин делата се
разпределят и през съдебната ваканция. Групата на разпределение е
„Банкова тайна /1001/“, а групата по натовареността „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.



152

Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в съда.
          Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на
провеждането му. Постановените актове по делата, по които искането е
уважено изцяло, са решения. Същите са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързаните с
него лица, целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива изрично са посочени: периодът на разкриване на сведенията,
лицето – с три имена, ЕГН и качество или постоянен адрес, банките, които
следва да разкрият сведенията и са конкретизирани банковите сметки.
Както през 2017 г., така и през 2018 г. се констатираха изключения,
изразяващи се в неопределен в диспозитива период, за който се отнасят
сведенията по ал. 1 на чл. 62 ЗКИ, при  изрично изискване за това в
разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ.

Различна е практиката в РС – Русе по отношение на неопределянето
или определянето на различни срокове за разкриване на сведенията,
допуснато с решението. Съдиите или не определят срок, или определят
срока по различен начин: 14-дневен без да е посочено от кога тече; 14-
дневен срок, считано от получаване на препис от решението; до две
седмици, считано от получаване на решението; един месец, считано от
влизане в сила на решението; 30-дневен, считано от получаване на
решението.

Голяма част от образуваните през 2017 г. дела са приключили с
решения, с които искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е
отхвърлено изцяло. Отхвърлителни решения през 2018 г. са постановени
само по две от образуваните дела. Исканията през 2018 г. са подадени до
15.11.2018 г., или преди изтичане на 6-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ
/изм. ДВ бр. 7 от 2018 год./. Всички проверени решения са мотивирани.

Основният мотив при оставяне без уважение на искането на ИВСС
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г. е, че същото е подадено извън 3-
месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, в който компетентният орган
извършва проверка за достоверността на декларираните факти. В отделни
решения съдиите са се мотивирали относно вида и характера на
горепосочения срок. Приели са, че се касае за преклузивен, а не за
инструктивен срок.

С едно от проверените решения искането от ИВСС, подадено в 3-
месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, постъпило в съда на 04.08.2017 г., е
оставено без уважение, тъй като за съда е останала неизяснена
процесуалната дееспособност на инспектора, подал искането. Липсвала
заповед по чл. 56 ПОДИВССДАЕ /Правилника/, която според съдията би
легитимирала процесуално инспектора да отправи искането от една страна,
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а от друга, по несъмнен начин би установила, че е разпоредена или
започнала проверка за съответствие на данните по чл.  175б ЗСВ.
          През 2018  г.  от мотивите на едно от двете решения,  с които 2  от
всички исканият от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са отхвърлени, се
установява, че причината е пропуск и недоглеждане от страна на ИВСС.
Приложените към искането доказателства се отнасят за друго лице, поради
което съдът е приел, че липсват доказателства, установяващи
основателността му. С другото решение е отхвърлено искането за
разкриване на банкова тайна по отношение на дете на магистрат, тъй като
по друго дело на РС – Русе е постановено решение, с което е разкрита
банкова тайна по отношение на същото лице и същите банкови сметки. В
случая лицето е дете, чиито двама родители са магистрати. Всеки един от
тях е подал декларация, по която следва да се извърши отделна проверка за
достоверност на декларираните данни. За целите и нуждите на всяка от
проверките, е необходимо събиране на информация. Според ИВСС, в тази
хипотеза не е налице пълно съвпадение в обективните предели на
решението.

През 2017 г. се установиха  две дела, по които  производствата са
оставени без движение. По едно от делата съдията е дал указания до
съответния инспектор от ИВСС да представи препис от заповед за
започване на проверка срещу магистрата, с оглед отправеното искане за
разкриване на банкова тайна, като с оглед срока за произнасяне по чл. 62,
ал. 7 ЗКИ е определил срок за изпълнение на указанията 5 часа от връчване
на съобщението по факса. Инспекторът от ИВСС е взел отношение и е
изложил съображения по дадените указания, които не е изпълнил.  Съдът е
уважил искането, като е определил срок за разкриване на сведенията един
месец, считано от влизане в сила на решението, постановено 5 дни след
образуване на делото. По другото дело, с разпореждане от датата на
постъпване на искането, съдията е указал на заявителя в седмичен срок: да
представи доказателства относно соченото фактическо съжителство и ЕГН
на лицето; да посочи сметките и банките, за които се иска разкриване на
банкова тайна; да представи доказателства за образувана проверка срещу
магистрата, както и за спазване на изискванията за образуването й
съгласно ЗСВ и правилника на ИВСС; да представи копие от заповедта на
главния инспектор по чл. 56, ал. 3 ЗСВ. Съобщението е изпратено по факс
до ИВСС. Отговор не е постъпил. С решение, постановено в 13-дневен
срок, съдът, поради неизпълнение на дадените указания в определения
срок, е отхвърлил искането.

По всички дела е указана необжалваемостта на съдебните актове, но
не по всички е указано изпращането на препис от решението на молителя.
Заверени преписи от постановените решения са изпратени на ИВСС с
нарочни писма.
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          По 28 дела, образувани през 2017 г. съдиите от РС – Русе са се
отстранявали от разглеждането им. През 2018 г. делата, по които съдиите
от РС – Русе са се отвеждали са 3, като по  всяко от тях се констатира по
един отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като направеното
искане за разкриване на банкова тайна касае банковите сметки на
докладчика. През 2017 г. само по едно от делата, един от  съдиите се е
отвел, тъй като разкриването на банкова тайна се отнася до него самия.
Всички останали отводи, по някои от делата повече от два, са основани на
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, а посочените конкретни обстоятелства, които биха
довели до основателно съмнение в безпристрастността на съдията са
„колегиални отношения“, и  „приятелски отношения“, които понякога са
квалифицирани като добри, нормални или трайни. В производствата по чл.
62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, по които разкриването на банкова
тайна е винаги по отношение на магистрат, чийто постоянен адрес
обикновено попада в района на действие на районния съд, където
магистратът работи или е работил, или пък седалището на висшестоящите
съдилища, в които работи  попада в същия съдебен район. Характерът на
производството, като специфично, но най-близко до безспорната съдебна
администрация, следва да стои в основата на преценката относно
приложението на института на отвода. Несъстоятелните отводи само биха
довели до необосновано отлагане на произнасянето и по – скоро сочат на
отказ от осъществяване на задълженията за произнасяне по искането.
Интересът на магистрата, като специална категория длъжностно лице в
съдебната система е засегнат от самия закон, а прилагането на
разпоредбите за разкриване на банкова тайна не изисква произнасяне по
спорен въпрос. Все пак, тази „лоша“ практика на отводи в дейността на РС
– Русе по конкретните производства, е преодоляна през 2018 г.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Русе да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т.9 ЗСВ, като :
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата,
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
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 Административният ръководител на Районен съд – Русе да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Русе, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Русе, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Независимо от липсата на констатации за противоречива
практика, да се обсъди вида и характера на установения в
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ срок за извършване на проверката
от ИВСС и относимостта му към искането за разкриване на банкова
тайна, като се има предвид, че събирането на необходимата
информация за извършване  съпоставянето с декларираните
обстоятелства, не представлява само по себе си проверка по смисъла
на чл. 175д ЗСВ;
 3. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Русе по отношение на определяне/неопределяне в решенията на срок
за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.
 4. Да се обсъди, следва ли задължително изрично в диспозитива на
решенията за уважаване на искането за разкриване на банкова тайна
да се определя периода, за който се отнасят сведенията по ал. 1 на чл.
62 ЗКИ.

РАЙОНЕН СЪД - СИЛИСТРА
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Силистра са общо 59 броя,
от които 12 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло, по
44 дела искането е отхвърлено и по 3 дела производството е прекратено и
делата са изпратени по подсъдност в друг районен съд.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Силистра копия от
частни граждански дела: ЧГД № 1293/2017 г., ЧГД № 1129/2017 г., ЧГД №
1328/2017 г., ЧГД № 1291/2017 г., ЧГД № 1485/2017 г.,  ЧГД № 1555/2017
г.,  ЧГД № 1506/2017 г., ЧГД № 1500/2017 г.,  ЧГД № 1490/2017 г., ЧГД №
1536/2017 г., ЧГД № 1505/2017 г. и  ЧГД № 1510/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 32 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 25 дела решението е постановено на следващия
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ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 1 дело решението е
постановено в 2-дневен срок и по 1 дело – в 4-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Силистра делата в
група „23. Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят от председателя, или друг съдия от
наказателно отделение, или друг съдия, определен със заповед на
административния ръководител. Делата се разпределят  в деня на
постъпването, електронно, на дежурен съдия от наказателно отделение.
Когато дежурните съдии са повече от един, делата се разпределят
автоматично между тях.

Частните граждански дела се образуват в деня на постъпване на
искането в съда. Върху искането се поставят два печата: един комбиниран,
съдържащ входящ номер и дата на постъпване на искането, удостоверени с
подпис на съдебен служител, определената група на разпределение, шифър
на делото и подпис на председател. В другия печат се съдържат номера и
годината на образуване на делото.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването по всички проверени
дела. Постановените актове по делата, по които искането е уважено изцяло
или отхвърлено, са именувани по-често решения, като по три от делата
актовете са определения: ЧГД № 1328/2017 г., ЧГД № 1506/2017 г. и ЧГД
№ 1500/2017 г., които са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, респ. свързаните с него лица, целите
на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на
съдебния акт, с който искането е уважено, изрично е посочен периодът, а
така също са посочени: лицата – титуляри на банковите сметки,
съответната банка и сметките.  Указано е, че съдебният акт не подлежи на
обжалване, като по две от делата е указано и връчването на препис от
същия на заявителя. В съдебните актове е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, като по ЧГД № 1293/2017 г.  и
ЧГД № 1129/2017 г. срокът е 14-дневен, считано от датата на получаване
на уведомлението, по ЧГД № 1328/2017 г. срокът е 30-дневен от
поискването на ИВСС и по ЧГД №1291/2017 г. срокът е 7-дневен, считано
от датата на получаване на препис от решението.

С решение № 2652 от 08.09.2017 г. по ЧГД № 1485/2017 г. и с
решение № 2792 от 21.09.2017 г. по ЧГД № 1555/2017 г. съдът е оставил
без уважение искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
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ЗКИ, като с второто решение  е прекратил съдебното производство. С
определение № 2696 от 13.09.2017 г. по ЧГД № 1506/2017 г. съдът е
оставил без разглеждане искането на ИВСС за разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна, като изрично производството не е
прекратено. С определение № 2679 от 12.09.2017 г. по ЧГД № 1500 / 2017
год. съдът е отказал да допусне разкриване на банкова тайна. С решение №
2671 от 11.09.2017 г. по ЧГД № 1490/2017 г. съдът е отказал да допусне
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна. Всички описани
по-горе съдебни актове са мотивирани с това, че искането е подадено след
изтичане на определения в чл. 175д, ал. 1 ЗСВ 3-месечен срок за проверка,
считано от 15.05.2017 г. до 15.08.2017 г.

Съдебното производство по ЧГД № 1505/2017 г., ЧГД № 1510/2017 г.
и ЧГД № 1536/2017 г. е прекратено и делата са изпратени по подсъдност на
други районни съдилища, съответно с определения, постановени в деня на
образуване на делата – 13.09.2017 г. и 19.09.2017 г.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Силистра са общо 36 броя,
като по всички искането е уважено изцяло.

Бяха проверени изпратените от РС – Силистра копия от следните
частни граждански дела: ЧГД № 263/2018 г.,  ЧГД № 402/2018 г.,  ЧГД №
524/2018 г., ЧГД № 510 / 2018 г. и ЧГД № 630/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 22 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 9 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 1 дело решението е
постановено в 2-дневен срок и по 4 дела – в 3-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Съгласно
действащите правила за разпределение на делата в РС – Силистра делата в
група „23. Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят от председателя, или друг съдия от
наказателно отделение, или друг съдия, определен със заповед на
административния ръководител, в деня на постъпването, електронно, на
дежурен съдия от наказателно отделение. Когато дежурните съдии са
повече от един, делата се разпределят автоматично между тях.
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Частните граждански дела се образуват в деня на постъпване на
искането в съда. Върху искането се поставят два печата: един комбиниран,
съдържащ входящ номер  и дата на постъпване на искането, удостоверени
с подпис на съдебен служител, определената група на разпределение,
шифър на делото и подпис на председател. В другия печат се съдържат
номера и годината на образуване на делото.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан

денят на провеждането му, съвпадащ с деня на образуването по 3 дела, по
едно дело е на следващия ден от образуването и по 1 дело – в 3-дневен
срок от образуването. Постановените актове по проверените дела са
решения, които са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, качествата на лицата, за които
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за
който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който
искането е уважено, изрично е посочен периодът на разкриване на
сведенията, а така също са посочени: лицата – титуляри на банковите
сметки, съответната банка и сметките, с изключение на решение № 1035 от
30.04.2018 г. по ЧГД № 524/2018 г. в диспозитива, на което не са посочени
банковите сметки и периода, относим към разкриването на банковата
тайна. Същият е посочен в мотивите на решението. В това решение съдът
не е определил срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, докато по останалите решения е определен срок.  По ЧГД №
263/2018 г.  и по ЧГД № 630/2018 г. срокът е 14-дневен, считано от датата
на получаване на уведомлението. По ЧГД № 510/2018 г. определеният срок
е 30-дневен от поискването на ИВСС. А по ЧГД № 402/2018 г. срокът е 7-
дневен, считано от датата на получаване на препис от решението.

Указано е, че решението не подлежи на обжалване, като по 2 от
делата е указано и връчването на препис от същото на заявителя, а по три
дела не е указано. На ИВСС са изпратени заверени преписи от решенията с
нарочно писмо.

III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Силистра са образувани 59 дела, от които 12
са приключили с решение за уважаване на искането изцяло, по 44 дела
искането е отхвърлено и по 3 дела производството е прекратено и делата са
изпратени по подсъдност в друг районен съд. Образуваните дела през 2018
г. дела са с 23 по-малко. По всички 36 дела са постановени решения, с
които искането е уважено изцяло.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Силистра се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Делата се образуват в деня на постъпване на искането. Съгласно
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действащите правила за разпределение на делата в РС – Силистра делата в
група „23. Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“, група по натовареност „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“ се разпределят от председателя, или друг съдия от
наказателно отделение, или друг съдия, определен със заповед на
административния ръководител. Частните граждански дела по чл. 62, ал. 7,
вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са отнесени именно към тези групи на
разпределение и по натовареност. Делата се разпределят  в деня на
постъпването, електронно, на дежурен съдия от наказателно отделение.
Когато дежурните съдии са повече от един, делата се разпределят
автоматично между тях.
          Съгласно предоставената официална служебна справка от съда почти
всички съдебни актове са постановени в срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
Проверяващите приемат, че и постановените на следващия ден от
постъпване на искането съдебни актове са в срока, предвид неустановените
часове на постъпване и на произнасяне. През 2018 г. са се увеличили
делата, макар и с малко, по които произнасянето е след два или три дни.

Проверените дела са разгледани от определения при случайното
разпределение съдия докладчик в закрито заседание, като е записан денят
на провеждането му. Постановените актове по делата, по които искането е
уважено изцяло или отхвърлено, са именувани както решения, така и
определения. Всички съдебни актове са мотивирани.  В диспозитива на
едно от решенията от 2018 г., с които искането е уважено, не са посочени
банковите сметки, както и периода, относим към разкриването на
банковата тайна /периодът е посочен в мотивите на решението/. Съгласно
чл. 62, ал. 7 ЗКИ, районният съдия се произнася по искането по ал. 6 с
мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от
постъпването му, като определя периода, за който се отнасят сведенията
по ал. 1.
          В РС – Силистра също се констатира различна практика по
отношение на определяне на срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. Срок или не е определян, или
определените в решенията срокове са различни не само помежду си, но и
със срока, посочен в чл. 175д, ал. 5 ЗСВ: 14-дневен, считано от датата на
получаване на уведомлението; 30-дневен от поискването на ИВСС; 7-
дневен, считано от датата на получаване на препис от решението.

Независимо дали са именувани решения или определения,
независимо и от това дали по тях искането е оставено без уважение, или
без разглеждане, проверените съдебни актове, постановени през 2017 г. са
мотивирани с това, че искането е подадено след изтичане на определения в
чл. 175д, ал. 1 ЗСВ 3-месечен срок за проверка, считано от 15.05.2017 г. до
15.08.2017 г. Тази практика на РС – Силистра през 2017 г. не може да бъде
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съпоставена с практиката през 2018 г., предвид обстоятелството, че след
изменението на срока в шестмесечен, всички искания по проверените дела
са подадени преди 15.11.2018 г.

Всички решения съдържат указания за необжалваемост на акта, а по
някои от тях е указано и изпращане на препис на ИВСС. На ИВСС са
изпратени заверени преписи от решенията с нарочни писма.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

Административният ръководител на Районен съд – Силистра  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ, като:
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата,
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Aдминистративният ръководител на Районен съд – Силистра да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Силистра, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Силистра, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Независимо от липсата на констатации за противоречива
практика, да се обсъди вида и характера на установения в
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ срок за извършване на проверката
от ИВСС и относимостта му към искането за разкриване на банкова
тайна, като се има предвид, че събирането на необходимата
информация за извършване  съпоставянето с декларираните
обстоятелства, не представлява само по себе си проверка по смисъла
на чл. 175д ЗСВ;
 3. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Силистра по отношение на определяне/неопределяне в решенията на
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.
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РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Сливен са общо 131 броя
според предоставена от съда справка, от които 130 са приключили с
решение за уважаване на искането изцяло и по 1 дело искането е
отхвърлено.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Сливен копия от частни
граждански дела: ЧГД № 3938/2017 г., ЧГД № 3775/2017 г., ЧГД №
4096/2017 г., ЧГД № 3880/2017 г., ЧГД № 4256/2017 г.,  ЧГД № 4210/2017
г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 38 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 68 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 9 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 4 дела – в 3-дневен срок, по 6 дела – в 4-
дневен срок, по 3 дела – в 5-дневен срок и по 3-дела в 7-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12  ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се в
деня на постъпване на искането в съда. Върху искането се поставя един
печат, в който се съдържа и актът за образуване. Отразените в него данни
са следните: входящ номер на искането, дата и час на постъпването му, вид
и номер на делото, дата на образуване, определения съдия докладчик и
подпис на председател/образуващ и разпределящ съдия.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Сливен делата в група „Разкриване на банкова тайна“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят от председателя, или
зам.председателя,  или друг съдия от наказателно отделение, определен със
заповед на административния ръководител в деня на постъпването,
електронно, на дежурен съдия от наказателно отделение.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан

денят на провеждането му, съвпадащ с деня на образуването по 2 дела и по
4 дела на следващия ден от образуването. Постановените решения по
делата са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на
подалия искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него
лица, за които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с
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който искането е уважено, изрично е посочен периодът, а така също са
посочени: лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и
сметките.  Указано е, че съдебният акт не подлежи на обжалване и в
решенията не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. С решенията по: ЧГД № 3775/2017 г., ЧГД
№ 3938/2017 г. и ЧГД № 3880/2017 г. съдът е разпоредил препис от
решението да се изпрати на съответната банка, в която следва да бъде
разкрита банковата тайна, а по ЧГД № 4096/2017 г. и ЧГД № 4256/2017 г.
съдът е постановил препис от решението да се изпрати на ИВСС. С
решение № 771 от 08.09.2017 г. по ЧГД № 4210/2017 г. съдът не е дал
указание за изпращане на препис от решението.

ЧГД № 4332/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по постъпило на
същата дата в 13.05 часа искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6,
т. 12 ЗКИ. Разпределено е на същата дата на дежурен съдия от наказателно
отделение и за докладчик е определена съдия Димитрова. С решение №
795 от 14.09.2017 г. искането на ИВСС е отхвърлено, тъй като съдът по
идентично друго искане на ИВСС е образувал ЧГД № 4248/2017 г., по
което е постановено решение за разкриване на банкова тайна на
12.09.2017г.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Сливен са общо 82 броя,
като всички са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени изпратените от РС - Сливен копия от следните
частни граждански дела:  ЧГД № 1870/2018 г.,   ЧГД № 1675/2018 г.,   ЧГД
№ 1494/2018 г., ЧГД № 1269/2018 г.,ЧГД № 1497/2018 г. и ЧГД №
951/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 12 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 48 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 9 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 7 дела – в 3-дневен срок, по 3 дела – в 4-
дневен срок и по 3 дела – в 5-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се в
деня на постъпване на искането в съда. Върху искането се поставя един
печат, в който се съдържа и актът за образуване. Отразените в него данни
са следните: входящ номер на искането, дата и час на постъпването му, вид



163

и номер на делото, дата на образуване, определения съдия докладчик и
подпис на председател/образуващ и разпределящ съдия.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Сливен делата в група „Разкриване на банкова тайна“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл.389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят от председателя, или
зам.председателя,  или друг съдия от наказателно отделение, определен със
заповед на адм.ръководител в деня на постъпването, електронно, на
дежурен съдия от наказателно отделение.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан

денят на провеждането му. По 4 дела заседанието е проведено на
следващия ден от образуването, по 1 дело – два дни от образуването и по 1
дело – 3 дни от образуването. Постановените решения по делата са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на магистрата и свързаните с него лица, за
които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който
искането е уважено, изрично е посочен периодът на разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, а така също са посочени
лицата – титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметките.
Указано е, че съдебният акт не подлежи на обжалване и в решенията не е
определен срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна. По 5 дела съдът е разпоредил препис от решението да се изпрати на
ИВСС, а по ЧГД № 1675/2018 г. съдията докладчик е разпоредил препис от
решението да се изпрати на съответните банки.

III. Изводи:
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Сливен са образувани 131 дела според
предоставена от съда справка, от които 130 са приключили с решение за
уважаване на искането изцяло и по 1 дело искането е отхвърлено. По
всички образувани през 2018 г. 82 дела /с 49 по-малко от предходната
година/ са постановени решения за уважаване на искането изцяло.
          Съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС, образуваните в РС – Сливен
по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12  ЗКИ дела са частни граждански
дела. Образуват се в деня на постъпване на искането в съда., като в печата
съдържащ и акта за образуване, е регистриран и точния час на
постъпването.

Според действащите правила за разпределение на делата в РС –
Сливен делата в група „Разкриване на банкова тайна“, група по
натовареност „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл.
ГПК за отмяна на обезпечение“ се разпределят от председателя, или



164

зам.председателя,  или друг съдия от наказателно отделение, определен със
заповед на административния ръководител в деня на постъпването,
електронно, на дежурен съдия от наказателно отделение.

Съгласно предоставената официална служебна справка от съда по
голямата част от  делата произнасянето на съдебния акт е на следващия
образуването им ден, което проверяващите приемат за спазване на срока
по чл. 62, ал. 7 ЗКИ, предвид констатиран час на постъпване на искането,
но не и на провеждане на закритото заседание с постановяване на решение.
В срокове от 2 до 7 дни от образуването на делата са постановени
съдебните актове по 25 дела през 2017 г. и по 22 дела през 2018 г.

Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик, в
закрито заседание, като е записан денят на провеждането му.
Постановените решения по делата са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, длъжността на
лицето, респ. за свързаността на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, за които се
иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за който
се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който искането е
уважено, изрично е посочен периодът, а така също са посочени: лицата –
титуляри на банковите сметки, съответната банка и сметките. В решенията
не е определен срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна. Дадени са указания за необжалваемостта на акта, като не винаги е
указано изпращането на препис на ИВСС. В някои решенията съдът е
разпоредил препис от решението да се изпрати на съответната банка, в
която следва да бъде разкрита банковата тайна.

По единственото дело от 2017 г., по което съдът е постановил
решение за отхвърляне на искането, причината е, че по друго идентично
искане вече е постановено решение за разкриване на банкова тайна. Двете
искания са постъпили в РС – Сливен с един ден разлика.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Сливен да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ, като предприеме
подходящи мерки, с цел недопускане на изключения от спазването на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне не по-късно от 24
часа по делата,  образувани по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна.
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 Административният ръководител на Районен съд – Сливен да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Сливен, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Сливен, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от РС
– Сливен по отношение на определяне/неопределяне в решенията на
срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна.

РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Смолян са общо 60 броя,
всички  приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните, изискани и получени при провеждане на
КПП  в РС - Смолян копия от частни граждански дела: ЧГД № 879/2017 г.,
ЧГД № 1043/2017 г., ЧГД № 1044/2017 г., ЧГД № 1088/2017 г., ЧГД №
1000/2017 г., ЧГД № 1028/2017 г., ЧГД № 992/2017 г., ЧГД № 1183/2017 г.,
ЧГД № 861/2017 г., ЧГД № 1148/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 1 дело
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 32 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок, по 12 дела решението е
постановено в 2-дневен срок, по 9 дела – в 3-дневен срок и по 6 дела – в 4-
дневен срок.

Върху постъпилото в съда искане от ИВСС се поставят два печата, от
които единият – в служба „Регистратура“, съдържащ дата на получаване,
входящ номер и подпис на съдебния служител. Във втория печат, след
образуване и разпределение на делото, се вписват номера на делото и
датата на образуването му и съдържа подпис, съответно на председател
или зам.председател на съда.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Смолян постъпилите от ИВСС искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се
образуват в частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“
ПАС, в деня на постъпването от зам.председателя или председателя на
съда. Разпределят се от зам.председателя, а в негово отсъствие – от
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председателя на съда, автоматично, между тримата граждански съдии,
предвид въведената частична специализация. С оглед предвидения кратък
срок за произнасяне по исканията по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, от
разпределението се изключват отсъстващите по обективни причини
граждански съдии. През съдебната ваканция, наказателните съдии се
включват в групата на разпределение на граждански дела, по които се
налага спешно произнасяне. Образуваните частни граждански дела са в
група на разпределение „1000 – Частни производства“  и в група по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на

постъпване на искането в съда, с изключение на ЧГД № 861/2017 г., по
което искането с вх. № 6948 е постъпило на 28.07.2017 г., а делото е
образувано и разпределено на 31.07.2017 г., видно от протокола за избор на
докладчик. Датата на образуване и разпределение не е вписана в печата.

Делата са разгледани в закрито заседание. По 1 от делата решението
е постановено в деня на образуване на делото, по 2 дела – в 4-дневен срок
от образуването и по всички останали – на следващия ден от образуването.
Исканията по проверените дела са подадени в периода от 26.07.2017 г. до
25.09.2017 г. Всички решения са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето и
свързаните с него лица, за които се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива са посочени изрично: периодът, за който се отнася
разкриването на сведенията, представляващи банкова тайна, лицето с три
имена и ЕГН, по изключение и качеството му на проверявано лице,
банките, в които са сметките. Сметките не са конкретизирани и
индивидуализирани. Указано е изрично, че решението не подлежи на
обжалване. Не е определен срок за разкриване на банкова тайна, с
изключение на постановените от съдия Златанова решения по ЧГД №
1000/2017 г. и ЧГД № 1028/2017 г., в които е определен 1-месечен срок за
разкриване на банковата тайна от страна на посочената банка, считано от
датата на получаване на искането за предоставяне на сведенията от
молителя. Само в постановените от съдия Златанова решения е указано
изрично решението да се съобщи на молителя.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Смолян са общо 37 броя, от
които по 36 дела  искането е уважено изцяло и по 1 дело производството е
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прекратено на основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК /забрана за
пререшаемост/.

Бяха проверени следните, изискани и получени при провеждане на
КПП  в РС - Смолян копия от частни граждански дела: ЧГД № 580/2018 г.,
ЧГД № 647/2018 г.,  ЧГД № 1298/2018 г.,  ЧГД № 675/2018 г.,  ЧГД №
556/2018 г.,  ЧГД № 466/2018 г.,  ЧГД № 651/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 7 дела
решенията са постановени в деня на образуване на делото. На следващия
ден са постановени 12 акта, вкл. – за прекратяване на производството по
едно дело, в 2-дневен срок са постановени 3 решения, в 3-дневен срок са
постановени 7 решения, в 5-дневен срок са постановени 4 решения, и по 4
решението е постановено в 4-дневен срок, в 6-дневен срок, в 7-дневен срок
и в 24-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ  в РС –  Смолян се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Образуват се в деня на постъпване на искането в съда. Върху постъпилото
в съда искане от ИВСС се поставят два печата, от които единият – в
служба „Регистратура“, съдържащ дата на получаване, входящ номер и
подпис на съдебния служител. Във втория печат, след образуване и
разпределение на делото се вписват номера на делото и датата на
образуването му и съдържа подпис, съответно на председател или
зам.председател на съда.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Смолян постъпилите от ИВСС искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се
разпределят от зам.председателя, а в негово отсъствие – от председателя на
съда, автоматично, между тримата граждански съдии, предвид въведената
частична специализация. С оглед предвидения кратък срок за произнасяне
по исканията по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, от разпределението се изключват
отсъстващите по обективни причини граждански съдии. През съдебната
ваканция, наказателните съдии се включват в групата на разпределение на
граждански дела, по които се налага спешно произнасяне. Образуваните
частни граждански дела са в група на разпределение „1000 – Частни
производства“  и в група по натовареността „Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са образувани и разпределени в деня на

постъпване на искането, с изключение на две – ЧГД № 580/2018 г. и ЧГД
№ 556/2018 г., образувани и разпределени на следващия ден. Делата са
разгледани в закрито заседание. Решението по ЧГД № 466/2018 г. и
определението по ЧГД № 580/2018 г. са постановени в деня на образуване
на делата, като по ЧГД № 580/2018 г. произнасянето е на следващия ден от
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постъпване на искането, когато е образувано и самото дело. По 3 от делата
решенията са постановени на следващия ден от образуването им. По ЧГД
№ 1298/2018 г. решението е постановено в 3-дневен срок, а по ЧГД №
556/2018 г. – в 6-дневен срок от образуването, респ. – 7-дневен от
постъпване на искането в съда.

Постановените актове по проверените дела са решения, които са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето и свързаните с него лица, за които
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за
който се отнасят сведенията. В диспозитива са посочени изрично: период
за който се отнася разкриването на сведенията, представляващи банкова
тайна, лицето с три имена и ЕГН, качеството му на проверявано лице,
банките, в които са сметките. Сметките не са конкретизирани и
индивидуализирани. Указано е изрично, че решението не подлежи на
обжалване. Не е определен срок за разкриване на банкова тайна, с
изключение на постановените от съдия Златанова решения по ЧГД №
675/2018 г. и ЧГД № 556/2018 г. Определен е 1-месечен срок за разкриване
на банковата тайна от страна на посочената банка, считано от датата на
получаване на искането за предоставяне на сведенията от молителя. Само в
постановените от съдия Златанова актове е указано изрично решението да
се съобщи на молителя.

С определение № 345 от 22.05.2018 г., производството по ЧГД №
580/2018 г. е прекратено на основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК, като
повторно заведено, след като по искането вече е било постановено влязло в
сила решение по друго дело. Съдът е констатирал, че с решение №
214/18.05.2018 г. по ЧГД № 575/2018 г. РС – Смолян е постановил
разкриване на банкова тайна по идентично искане на ИВСС.

III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Смолян са образувани 60  дела,  всички
приключили с решение за уважаване на искането изцяло. Образуваните
дела през 2018 г. са почти два пъти по-малко - 37 броя, от които по 36
искането е уважено изцяло и по 1 дело производството е прекратено на
основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК /забрана за пререшаемост/.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Смолян постъпилите от ИВСС искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се
образуват в частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“
ПАС, в деня на постъпването от зам.председателя или председателя на
съда. Не се регистрира часът на постъпването на документа. По
проверените дела се констатираха нарушения на тези правила. През 2017 г.
едно от проверените дела, а през 2018 г. – две, не са образувани  незабавно,
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в деня на постъпване на искането, а по-късно – на следващия ден или след
3 дни.

Разпределят се от зам.председателя, а в негово отсъствие – от
председателя на съда, автоматично, между тримата граждански съдии,
предвид въведената частична специализация. С оглед предвидения кратък
срок за произнасяне по исканията по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, от
разпределението се изключват отсъстващите по обективни причини
граждански съдии. През съдебната ваканция, наказателните съдии се
включват в групата на разпределение на граждански дела, по които се
налага спешно произнасяне. Образуваните частни граждански дела са в
група на разпределение „1000 – Частни производства“  и в група по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
          Съгласно предоставената официална служебна справка от РС –
Смолян, безспорно в срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е постановено решението
по 1 дело през 2017 г. и по 7 дела през 2018 г. При вероятност за спазване
на срока са постановени съдебните актове по  44 дела през двете проверени
години. Не е спазен императивно определения законен процесуален срок
по 45 дела, като от тях образуваните през 2017 г. са 27, а през 2018 г. – 18.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито
съдебно заседание. Исканията по проверените дела през 2017 г. са
подадени в периода от 26.07.2017 г. до 25.09.2017 г. и доста преди 15.11.
през 2018 г. Всички решения са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето и
свързаните с него лица, за които се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива са посочени изрично: периодът, за който се отнася
разкриването на сведенията.  Указано е изрично, че решението не подлежи
на обжалване. Не е определен срок за разкриване на банкова тайна, с
изключение на постановените от един от съдиите решения, в които е
определен 1-месечен срок за разкриване на банковата тайна от страна на
посочената банка, считано от датата на получаване на искането за
предоставяне на сведенията от молителя, съобразно срока по чл. 175д, ал. 5
ЗСВ.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Aдминистративният ръководител на Районен съд – Смолян да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т.9 ЗСВ, като:
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 1. Предприеме мерки, делата по постъпващите в съда искания по
чл. 62, ал. 6  ЗКИ  да се образуват в деня на постъпване на искането;

 2. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата,
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
 3. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния му час, а
не само датата.
 Административният ръководител на Районен съд – Смолян да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Смолян, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Смолян, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Според предоставената служебна справка образуваните по искане на
ИВСС за разкриване на банкова тайна частни граждански дела през 2017 г.
в Софийския районен съд /СРС/  са общо 3962  броя.  По 104  от тях
производствата са прекратени и по 3858 са постановени решения.
Искането е уважено изцяло по 3199 ЧГД, частично – по 16 ЧГД и е
отхвърлено изцяло по 643 ЧГД.

Проверени дела:
1/ частни граждански дела, приключили с решение за уважаване

на искането, проверени по изисканите и изпратени копия от дела: ЧГД №
47234/2017 г., ЧГД № 73544/2017 г., ЧГД № 72329/2017 г., ЧГД №
80263/2017 г., ЧГД № 69156/2017 г., ЧГД № 76053/2017 г., ЧГД №
72356/2017 г., ЧГД № 74081/2017 г., ЧГД № 78918/2017 г., ЧГД №
79192/2017 г., ЧГД № 64223/2017 г., ЧГД № 65996/2017 г., ЧГД №
55948/2017 г., ЧГД № 66235/2017 г., ЧГД № 52500/2017 г., ЧГД №
72358/2017 г., ЧГД № 54557/2017 г., ЧГД № 71597/2017 г., ЧГД №
54323/2017 г., ЧГД № 75423/2017 г., ЧГД № 75615/2017 г., ЧГД №
75416/2017 г., ЧГД № 63014/2017 г., ЧГД № 58783/2017 г., ЧГД №
57808/2017 г., ЧГД № 73986/2017 г., ЧГД № 57319/2017 г., ЧГД №
51287/2017 г., ЧГД № 51248/2017 г., ЧГД № 71000/2017 г., ЧГД №
55968/2017 г., ЧГД № 67746/2017 г., ЧГД № 54561/2017 г., ЧГД №
56874/2017 г., ЧГД № 69661/2017 г., ЧГД № 70307/2017 г., ЧГД №
79197/2017 г., ЧГД № 57320/2017 г., ЧГД № 56246/2017 г., ЧГД №
73987/2017 г., ЧГД № 67785/2017 г., ЧГД № 69772/2017 г., ЧГД №
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66312/2017 г., ЧГД № 61697/2017 г., ЧГД № 51270/2017 г., ЧГД №
53094/2017 г., ЧГД № 66247/2017 г., ЧГД № 76055/2017 г., ЧГД №
78920/2017 г., ЧГД № 53100/2017 г., ЧГД № 61734/2017 г., ЧГД №
57317/2017 г., ЧГД № 56221/2017 г., ЧГД № 71978/2017 г., ЧГД №
53286/2017 г., ЧГД № 77364/2017 г., ЧГД № 54757/2017 г., ЧГД №
61279/2017 г., ЧГД № 70248/2017 г., ЧГД № 61346/2017 г., ЧГД №
70262/2017 г., ЧГД № 79766/2017 г., ЧГД № 63375/2017 г., ЧГД №
66012/2017 г., ЧГД № 59580/2017 г., ЧГД № 60168/2017 г., ЧГД №
63671/2017 г., ЧГД № 59597/2017 г., ЧГД № 53278/2017 г., ЧГД №
61688/2017 г., ЧГД № 51266/2017 г., ЧГД № 80265/2017 г., ЧГД №
54759/2017 г., ЧГД № 55720/2017 г., ЧГД № 67782/2017 г., ЧГД №
67784/2017 г., ЧГД № 63418/2017 г., ЧГД № 65939/2017 г., ЧГД №
60133/2017 г., ЧГД № 54318/2017 г.

2/ частни граждански дела, приключили с решение за частично
уважаване на искането на ИВСС,  проверени на място в СРС на
22.01.2020 г.: ЧГД № 51745/2017 г.; ЧГД № 66215/2017 г.; ЧГД №
66236/2017 г.; ЧГД № 66239/2017 г.; ЧГД № 66246/2017 г.;ЧГД №
66261/2017 г.; ЧГД № 66269/2017 г.; ЧГД № 66302/2017 г.; ЧГД №
66319/2017 г.; ЧГД № 66320/2017 г.; ЧГД № 66364/2017 г.; ЧГД №
66373/2017 г.; ЧГД № 66379/2017 г.; ЧГД № 66393/2017 г. и ЧГД №
68581/2017 г.;

3/ частни граждански дела, приключили с решение за
отхвърляне на искането, проверени по изисканите и изпратени копия от
дела: ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД № 67737/2017 г., ЧГД № 73550/2017 г.,
ЧГД № 74076/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД № 57823/2017 г., ЧГД №
58228/2017 г., ЧГД № 73981/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД №
56882/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД № 64858/2017 г., ЧГД №
72376/2017 г., ЧГД № 79755/2017 г., ЧГД № 66273/2017 г., ЧГД №
74385/2017 г., ЧГД № 63680/2017 г.  ЧГД № 71022/2017 г., ЧГД №
75410/2017 г., ЧГД № 60555/2017 г., ЧГД № 53097/2017 г. ЧГД №
51264/2017 г., ЧГД № 55949/2017 г., ЧГД № 55025/2017 г., ЧГД №
53983/2017 г., ЧГД № 54311/2017 г., ЧГД № 51263/2017 г., ЧГД №
77928/2017 г. ЧГД № 54760/2017 г., ЧГД № 57207/2017 г., ЧГД №
67301/2017 г., ЧГД № 77937/2017 г., ЧГД № 53290/2017 г., ЧГД №
62483/2017 г., ЧГД № 51235/2017 г., ЧГД № 59567/2017 г., ЧГД №
54325/2017 г., ЧГД № 73978/2017 г., ЧГД № 64206/2017 г., ЧГД №
66252/2017 г., ЧГД № 61685/2017 г., ЧГД № 58769/2017 г.;

4/ частни граждански дела, по които производствата са
прекратени, проверени по изисканите и изпратени копия от дела: ЧГД №
66243/2017 г., ЧГД № 72386/2017 г., ЧГД № 72415/2017 г., ЧГД №
73143/2017 г., ЧГД № 72348/2017 г., ЧГД № 56234/2017 г., ЧГД №
56601/2017 г., ЧГД № 65076/2017 г., ЧГД № 77386/2017 г., ЧГД №
59591/2017 г., ЧГД № 70215/2017 г., ЧГД № 78901/2017 г., ЧГД №
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72365/2017 г., ЧГД № 72386/2017 г., ЧГД № 72354/2017 г., ЧГД №
73142/2017 г., ЧГД № 72386/2017 г., ЧГД № 71042/2017 г., ЧГД №
78916/2017 г., ЧГД № 77924/2017 г., ЧГД № 67750/2017 г., ЧГД №
72386/2017 г., ЧГД № 67887/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

В деня на образуване на делото, респ. – на постъпване на искането,
тъй като всички дела са образувани в деня на постъпване на искането в
съда, са постановени актовете по 2906 дела. По 896 дела актът е
постановен на следващия ден от образуване на делото. По 8 дела – в 2-
дневен срок, по 104 дела – в 3-дневен срок, по 5 дела – в 4-дневен срок, по
40 дела – в 5-дневен срок, по 2 дела – в 6-дневен срок и по 1 дело /ЧГД №
64834/2017 г., образувано на 15.09.2017 г. и приключено на 10.11.2017 г., с
докладчик съдия Росица Велкова/ -  в срок от 1 месец и 26 дни.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Делата се образуват като първоинстанционни граждански дела,
според посочения вид в протокола за разпределение. Проверените дела са
образувани и разпределени от съдиите: Иво Петков, Ваня Георгиева,
Симон Гюров и Галина Цветкова. Делата се разпределят между дежурните
граждански съдии за деня, в група на разпределение „00805 Разкриване на
банкова тайна“. Групата по натовареността е „Обезпечение; частни жалби
при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

При постъпване на искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ върху първата страница на документа са поставени три печата.
Първият печат е син с думите „банкова тайна“. Вторият печат е на служба
„Регистратура“, който е също син и съдържа: наименованието на съда,
входящия номер на документа и датата на постъпването му. Третият печат
е зелен на цвят, съдържащ: номер на гражданското дело, датата на
образуване и подпис на председател.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела.
А/ частни граждански дела, приключили с решение за уважаване

на искането.
Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на

искането от ИВСС, респ. – на делото, изпратено за разглеждане по
подсъдност, като частни граждански дела. По 35 от проверените дела
решенията са постановени в деня на образуването им. По 57 дела – на
следващия ден, по 3 дела – в 2-дневен срок, по 1 дело – в 6-дневен срок и
по 1 дело – в 8-дневен срок.

Делата са образувани и разпределени в деня на постъпване на
искането от ИВСС, на дежурен съдия. Върху първата страница на искането
от ИВСС са поставени 3 печата. Един - с входящия номер на документа и
датата на постъпването му. Записани са шифър, индекс и номер на
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съдебния състав. В отделен печат се съдържат номера  и датата на
образуваното гражданско дело, както и подпис на председател, респ.
образуващ и разпределящ съдия. Поставен е и печат „банкова тайна“.
Групата на разпределение е „0 0805 Разкриване на банкова тайна“, а
групата по натовареността „ Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Проверените дела са разгледани в закрито съдебно заседание от
определения съдия-докладчик, който се е произнесъл с решение. В
диспозитива на решението си съдът е: „разрешавал да бъде разкрита
банкова тайна“; „постановявал е разкриване на сведения“; „постановявал е
разкриване на банкова тайна“; „разкривал е банкова тайна“; „допускал е
разкриване на банкова тайна“.

В мотивите на решенията съдиите са определяли и производството,
по което разглеждат и решават делото: „производство по реда на чл. 175д,
ал. 6 ЗСВ, вр. чл. 530 ГПК“; „производство по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ, вр. чл. 530 ГПК“; „производство по реда на чл.62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
вр.чл. 175д ЗСВ“; „производство по реда на чл. 62, ал. 7, вр. чл. 530 и сл.
ГПК“; „производство по реда на чл. 62, ал. 7 ЗКИ“; „производство по реда
на чл. 62, ал. 2, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ, вр. чл. 175а, ал. 1, т. 1, вр. чл. 175б, ал. 4
ЗСВ“; “производство по чл. 175д, ал. 6 ЗСВ“; „производство по чл. 175д,
ал.  6  ЗСВ,  вр.  чл.  62,  ал.  7  ЗКИ“;  „производство по реда на чл.  62,  ал.  2
ЗКИ, чл. 35, ал. 1 ЗПФИ и по чл. 133, ал. 2 ЗППЦК“; „административно
производство, по реда на чл. 24, ал. 1 АПК, вр. чл. 197 АПК“ – по две от
делата, по които производството е прекратено. Налага се извод, че съдиите
са разглеждали производството по различен начин, с оглед на вида и
характера му, според тях. В едни случаи са го определяли като специфично
съдебно производство по разкриване на банкова тайна, най-близко до
безспорната или спорната съдебна администрация, в други случаи – като
административно, по издаване на индивидуален административен акт от
съд, в трети случаи като специфично производство по разкриване на
банкова тайна, най-близко до охранителното производство.

В диспозитива на решението по болшинството дела съдът се е
произнесъл изрично по отношение на кое лице се допуска разкриването на
банкова тайна, периода на разкриване на сведенията, банките, които следва
да разкрият банковата тайна. Във всички решения е указано, че не
подлежат на обжалване. Освен банките, в решенията са конкретизирани и
сметките по: ЧГД № 72358/2017 г., ЧГД № 51270/2017 г., ЧГД №
78920/2017 г.,ЧГД № 57317/2017 г., ЧГД № 80265/2017 г., ЧГД №
54759/2017 г. В диспозитивите на решенията по ЧГД № 6915682017 г.,
ЧГД № 53100/2017 г., ЧГД № 78918/2017 г. са конкретизирани банковите
сметки, но не са посочени банките, в които се намират тези сметки. С
диспозитива на решението по ЧГД № 54318/2017 г. банковата тайна е
разкрита, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки
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от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ, а с диспозитива на решението по ЧГД
№ 57319/2017 г. – „по сметките, индивидуализирани в приложена справка
по чл. 56а ЗКИ от 27.07.2017 г., 15:03 часа, която да се счита неразделна
част от решението“.

В диспозитивите на част от решенията по проверените дела периодът
на разкриване на банковата тайна е определен по различен начин от
„наличностите по сметките към 31.12.2016 г.“ Вместо това е записано
„наличностите и движението по сметките за периода от 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.“, или наличностите и операциите към 31.12.2016 г.“, което
надхвърля посочения в искането период и касае по–скоро допълнителните,
а не основните проверки по декларациите на магистратите.

Съдиите не са определяли срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

В мотивите на решенията, с които искането на ИВСС за разкриване
на банкова тайна е уважено изцяло по: ЧГД № 72329/2017 г., ЧГД №
80263/2017 г., ЧГД № 69156/2017 г., ЧГД № 76053/2017 г., ЧГД №
72356/2017 г., ЧГД № 74081/2017 г., ЧГД № 78918/2017 г. и  ЧГД №
79192/2017 г., съдиите са взели отношение и по срока за подаване на
искането. Приели са че „молителят е нарушил разпоредбата на чл. 175д, ал.
1 ЗСВ за извършване на проверката в тримесечен срок от изтичане на
срока за подаване на декларацията, но този срок макар и императивен е
инструктивен и не го освобождава от задължението да извърши проверка.“
С оглед на това съдът е приел искането за допустимо. Съдът е приел срока
за инструктивен, тъй като законът не предвижда последици от
пропускането му, изразено в мотивите на решението по ЧГД № 69156/2017
г. В мотивите на останалите решения по проверените дела, по които
искането е уважено, срокът за подаване на искането по чл. 62, ал 6, т. 12
ЗКИ, респ. периодът на извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ,
не е коментиран, независимо от датата на подаване на искането, след
15.08.2017 г., след 15.09.2017 г. или преди това.

ЧГД № 73544/2017 г. е образувано и разпределено на 16.10.2017 г.,
по постъпило на същата дата в СРС по подсъдност ЧГД № 2055/2017 г. на
РС – Благоевград, заедно с ЧГД № 929/2017 г. на РС – Сандански и ВЧГД
№ 569/2017 г. на ОС – Благоевград. Искането от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ относно наличностите към 31.12.2016 г. по сметките на магистрат,
съгласно приложената справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ, е изпратено и
постъпило в РС – Сандански на 01.08.2017 г. След като  съдиите от РС -
Сандански са се отвели от разглеждането на образуваното на 01.08.2017 г.
ЧГД № 929/2017 г., с определение от 02.08.2017 г. производството е
прекратено и делото изпратено на ОС – Благоевград за определяне на друг
равен по степен съд, който да го разгледа. С определение от 04.08.2017 г.
по ВЧГД № 569/2017 г. ОС – Благоевград, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК е
определил РС – Благоевград да разгледа искането на ИВСС. С определение
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от 08.08.2017 г. по ЧГД № 2055/2017 г. РС – Благоевград, приемайки за
приложима при определяне на местната подсъдност разпоредбата на чл.
531, ал. 2 ГПК, е прекратил производството по делото и го е изпратил по
подсъдност на СРС, предвид седалището на молителя. С решение от
17.10.2017 г. по ЧГД № 73544/2017 г., СРС, 58 състав – съдия Десислава
Джарова, е постановил разкриване на банкова тайна за нуждите на
проверката на годишна декларация, подадена на 22.03.2017 г., за
движението през 2016 г. на спестовните и разплащателни сметки на
магистрат в посочени банки. Определен е 2-седмичен срок от датата на
решението за разкриване на посочените сведения.

ЧГД № 47234/2017 г. е образувано и разпределено на 13.07.2017 г.,
по постъпило искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ по отношение на
съдия от РС – Пловдив относно наличностите към 31.12.2016 г. по
банковите сметки, съгласно приложената справка. Върху първата страница
от искането са поставени два регистърни печата с различен входящ номер
и дата на постъпване: вх. № 9004330/12.07.2017 г. и вх. №
2015018/13.07.2017 г. След това искане и приложените към него
доказателства се намира второ искане от ИВСС, касаещо съпруг на същия
магистрат, след което се намират приложени доказателства. С решение от
14.07.2017 г. по ЧГД № 47234/2017 г., СРС, 64 състав – съдия Мирослава
Илева, е постановила разкриване на банкова тайна относно наличности
към 31.12.2016 г. по банкови сметки с титуляр –магистрата, открити в
посочени банки. Не се установи произнасяне по второто искане, върху
чиято първа страница няма поставени печати на съда.

Б/ частни граждански дела, приключили с решение за частично
уважаване на искането на ИВСС.

ЧГД № 61745/2017 г. е образувано и разпределено на 07.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Мария Долапчиева – 66
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на следващия ден – 08.09.2017 г. С решение №
209613 от 08.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрат и негов съпруг и е отхвърлено по отношение на дете с мотива,
че липсват доказателства за връзката с декларатора. Към искането е
приложено копие само от стр.1 от декларацията. Не е приложена справка
от НБДН. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода
на разкриване на сведенията, лицата, за които се отнася и банките.
Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 66215/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
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съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на следващия ден – 21.09.2017 г. С решение №
219337 от 21.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и е отхвърлено по отношение на неговите съпруг и дете. По
отношение на съпруга съдът е констатирал несъвпадение между името,
посочено в искането и по справката от НБДН. По отношение на детето е
налице несъвпадение в ЕГН и име в искането и по справката от НБДН.
Освен това към датата на задължението за деклариране, според посоченото
в искането ЕГН на детето, то е пълнолетно. В частта, с която искането е
уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицата, за
които се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 66236/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Иво Вътев – 127 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия докладчик,
проведено на следващия ден – 21.09.2017 г. С решение № 220095 от
21.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и е
отхвърлено по отношение на детето му с мотива, че липсват доказателства
от декларацията за връзката с декларатора. Не е приложена справка от
НБДН. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.

ЧГД № 66239/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
218878 от 20.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и е отхвърлено по отношение на съпруга му поради липса на
доказателства за съпружеската връзка. Не е приложена справка от НБДН.
В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицата, за които се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.

ЧГД № 66246/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Иво Вътев – 127 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия докладчик,
проведено на следващия ден – 21.09.2017 г. С решение № 220099 от
21.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и
на съпруга и е отхвърлено по отношение на детето с мотива, че липсват
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доказателства от декларацията за връзката с декларатора. Приложено е
копие само от стр.1 от декларацията. Не е приложена справка от НБДН. В
частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на разкриване
на сведенията, лицата, за които се отнася и банките. Сметките не са
индивидуализирани.

ЧГД № 66261/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
218800 от 20.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и е отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като посоченото
ЕГН в искането не е коректно – посочени са 11 цифри, вместо 10 и не е
приложена справка от НБДН. В частта, с която искането е уважено, съдът е
посочил периода на разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и
банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 66269/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
218820 от 20.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и е отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като не е
приложена справка от НБДН за доказване на твърдяната съпружеска
връзка. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.

ЧГД № 66302/2017 г. е образувано и разпределено на 29.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Пенка Велинова – 143
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на 25.09.2017 г. С решение № 220639 от 25.09.2017
г. искането е уважено частично, по отношение на лицето във фактическо
съжителство с магистрата и е отхвърлено по отношение на магистрата,
чието ЕГН, посочено в искането, е различно от посоченото в декларацията
му. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.

ЧГД № 66319/2017 г., ЧГД № 66320/2017 г., ЧГД № 66373/2017 г. и
ЧГД № 66379/2017 г. са образувани и разпределени на 20.09.2017 го по



178

постъпили на същата дата искания с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делата са разгледани в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
218767, с решение № 218850, с решение № 218854 и с решение № 218861
от 20.09.2017 г. исканията са уважени частично, по отношение на
магистрата и са отхвърлени по отношение на съпруг, тъй като не е
приложена справка от НБДН за доказване на твърдяната съпружеска
връзка. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.

ЧГД № 66364/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Иво Вътев – 127 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия докладчик,
проведено на следващия ден – 21.09.2017 г. С решение № 219892 от
21.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и е
отхвърлено по отношение на съпруга, предвид посоченото в декларацията
обстоятелство за фактическа раздяла между съпрузите, т.е. при липса на
задължение за деклариране от магистрата на имуществото и доходите на
съпруга – чл. 175б, ал. 5 ЗСВ.

ЧГД № 66393/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на 25.09.2017 г. С решение № 220530 от 25.09.2017
г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и съпруга и е
отхвърлено по отношение на детето, което към датата на задължението за
деклариране е навършило пълнолетие – чл. 175б, ал. 4 ЗСВ. В частта, с
която искането е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на
сведенията, лицата, за които се отнася и банките. Сметките не са
индивидуализирани.

ЧГД № 68581/2017 г. е образувано и разпределено на 29.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Иванка Болгурова – 69
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
225902 от 29.09.2017 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и двете деца и е отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като
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не е приложена справка от РБСС по чл. 56а ЗКИ за наличните банкови
сметки на негово име. В частта, с която искането е уважено, съдът е
посочил периода на разкриване на сведенията, лицата, за които се отнася и
банките. Сметките не са индивидуализирани.

В/ частни граждански дела, приключили с решение за
отхвърляне на искането.

Проверените дела са образувани и разпределени в деня на
постъпване на искането от ИВСС, на дежурен съдия. Върху първата
страница на искането от ИВСС са поставени описаните по-горе три печата.
Групата на разпределение е „0 0805 Разкриване на банкова тайна“, а
групата по натовареността „ Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

В деня на образуване на делото са постановени 18 от решенията, по
15 дела решенията са постановени на следващия ден от образуване на
делото, по 3 дела – решенията са постановени в 2-дневен срок, по 1 дело –
в 3-дневен срок и по 1 дело – в 4-дневен срок.

Проверените дела са разгледани в закрито съдебно заседание от
определения съдия-докладчик, който се е произнесъл с решение.

Съображения за отхвърляне на искането:
а/Поради неоснователност на искането, като подадено извън

установения в закона срок за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1
ЗСВ, съдиите са отхвърлили искането от ИВСС за разкриване на банкова
тайна с решенията  по: ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД № 67737/2017 г., ЧГД №
73550/2017 г., ЧГД № 74076/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД №
57823/2017 г., ЧГД № 58228/2017 г., ЧГД № 73981/2017 г., ЧГД №
72376/2017 г., ЧГД № 56882/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД №
64858/2017 г., ЧГД № 72376/2017 г., ЧГД № 79755/2017 г., ЧГД №
66273/2017 г., ЧГД № 74385/2017 г., ЧГД № 63680/2017 г.  Съдиите са
приели, че срокът за извършване на проверката от страна на ИВСС за
достоверността на декларираните факти е определен в закона, като в
рамките му ИВСС може да упражни правомощията си, които са
изключителни, т.е. предоставени са на ИВСС само във връзка с проверката
и могат да се упражнят единствено в изрично уредения от закона срок,
който има преклузивен характер. В някои от решенията /по ЧГД №
73550/2017 г., ЧГД № 73981/2017 г., ЧГД № 79755/2017 г./, съдиите са
изложили по-подробни мотиви относно виждането си за характера и
значението на установения в закона срок, а именно: Фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките на
клиентите на банката представляват лична информация, която само по
изключение може да се предоставя на трети лица, включително на
държавни органи. Именно поради това, чл. 62 ЗКИ предвижда
информацията, представляваща банкова тайна да се предоставя без
съгласието на клиента на банката само на определена лица и само при
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наличието на определени в закона предпоставки. Молителят като орган на
държавна власт няма оперативна самостоятелност при преценката дали,
кога и при какви условия да поиска, съответно да получи, достъп до
информация, съставляваща банкова тайна. Молителят може да упражни
правото на проверка, вкл.- получаването на информация – банкова тайна,
само и единствено при строго спазване на законовите ограничения и при
наличието на изрично и изчерпателно изброени предпоставки, което
несъмнено се отнася и до определения в закона срок. Този извод, според
съдиите, следва от естеството на запазване на банковата тайна като вид
опазване на лична информация за лицата, което е елемент от правото на
зачитане на личния живот /чл. 8, ал. 1 от Конвенцията за защита правата на
човека и основните свободи, съответно чл. 32, ал. 1 от Конституцията на
Република България/, както и от систематичното тълкуване на института
на разкриване на банкова тайна, развит и в други закони и по повод
предоставяне  това право на други държавни органи /КОНПИ и НАП/.
Тълкуването на срока като инструктивен, направено в молбата, с която е
сезиран съда от ИВСС, според съдиите не намира опора в закона.
Възприемането на тази теза щяло да доведе до допускане превратно
упражняване на власт и нарушаване на правата на гражданите, би довело
до възможност ИВСС без никакви ограничения във времето и по собствена
субективна преценка да изисква разкриване на банкова тайна, което би
било неоправдана намеса в правото на личен живот и създавало опасност
от накърняване независимостта на магистратите. В решението по ЧГД №
72376/2017 г., съдията, именно с оглед деликатното естество на
информацията, съставляваща банкова тайна, счита че когато разкриването
й е свързано с осъществяването на дейности на определени държавни
органи, това може да стане само в рамките  и за целите на тези дейности, а
когато за извършването им законът е определил срок, той следва да се
разбира като дефинитивен.

Тълкувайки разпоредбите относно сроковете за подаване на
декларациите от магистратите и срока за извършване на проверката за
достоверност на декларираните факти от ИВСС, съдиите стигат до
различни заключения, относно продължителността на този срок.
Основната теза е, че срокът започва да тече от 15.05.2017 г. и изтича на
15.08.2017 г. и подадените след тази дата искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
са неоснователни, поради незаконосъобразност на проверката извън
предвидения в закона срок. В решенията по ЧГД № 66273/2017 г., ЧГД №
74076/2017 г., е застъпено, че тълкувани в систематична връзка една с
друга разпоредбите на чл. 175д, ал. 1, 175в, ал. 1, т. 2  и чл. 175в, ал. 3 ЗСВ,
установяват срок до 15 септември на календарната година за проверката за
достоверност на декларираните факти.

б/ С решенията по ЧГД № 71022/2017 г. и ЧГД № 75410/2017 г.,
съдът е отхвърлил искания от 05.10.2017 г. и от 24.10.2017 г. като ги е
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приел за нередовни. В искането не са посочени банките, в които лицето
има открити банкови сметки, не е приложена и справка за банкови сметки
от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ /в единия случай приложената справка
се отнася за друго лице/. Липсата на информация за банковите сметки на
проверяваното лице съдът е приел за липса на предмет на проверката. Със
същите мотиви съдът е отхвърлил искането или го е оставил без уважение,
но като неоснователно, с решенията по ЧГД № 67301/2017 г., ЧГД №
77937/2017 г., ЧГД № 77928/2017 г., ЧГД № 55949/2017 г.

в/ Поради липса на доказателства за някои от твърдените в искането
обстоятелства, то е прието за неоснователно и отхвърлено или оставено без
уважение с решенията по: ЧГД № 60555/2017 г., ЧГД № 53097/2017 г. ЧГД
№ 51264/2017 г., ЧГД № 55949/2017 г., ЧГД № 55025/2017 г., ЧГД №
53983/2017 г., ЧГД № 54311/2017 г., ЧГД № 51263/2017 г., ЧГД №
77928/2017 г. ЧГД № 54760/2017 г., ЧГД № 57207/2017 г., ЧГД №
67301/2017 г., ЧГД № 77937/2017 г., ЧГД № 53290/2017 г., ЧГД №
62483/2017 г., ЧГД № 51235/2017 г., ЧГД № 59567/2017 г. и ЧГД №
54325/2017 г. Така например:

- по ЧГД № 54325/2017 г. към искането липсват доказателства, от
които да се установи свързаността на проверяваното лице с
магистрат, обстоятелството, че е подадена декларация от магистрата,
както и че лицето е магистрат. Към искането е приложена
единствено справка за банковите сметки по чл. 56а ЗКИ;

- не е доказано наличието на законово основание за разкриване на
банковата тайна, тъй като липсват доказателства за едно от двете
обстоятелства: че се касае до декларация, подадена от магистрат /не
е приложено копие от евентуално подадената такава или
установената на сайта на ИВСС декларация е със заличени лични
данни/ и/или, че лицето, за което се касае искането е в посочена в
разпоредбата на чл.  175б,  ал.  4  ЗСВ връзка с магистрата –  ЧГД №
51235/2017 г., ЧГД № 62483/2017 г., ЧГД № 51263/2017 г., ЧГД №
54311/2017 г., ЧГД № 53983/2017 г., ЧГД № 55025/2017 г., ЧГД №
51264/2017 г., ЧГД № 53097/2017 г., ЧГД № 57207/2017 г./по делото
липсва и справка по чл. 56а ЗКИ/;

- липса на доказателства, дори данни по делото, че проверяваното
лице има качеството на магистрат, не е представено копие от
декларация, нито пък извлечение от списъка на ВСС на действащите
съдии, прокурори и следователи: ЧГД № 60555/2017 г. /по делото
няма и приложена справка по чл. 56а ЗКИ, приложената не касае
посоченото в искането лице/;

- липса на доказателства, че проверяваното лице именно в качеството
си на магистрат е подало декларацията, в която е декларирало и
данни за съпруга си, по отношение на когото е искането. Не са
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представени и доказателства по НБДН за съпружеската връзка – ЧГД
№ 53290/2017 г;

- за разлика от болшинството съдии, приемащи подадената декларация
в две части за достатъчно доказателства за качеството магистрат на
декларатора, искането на ИВСС по ЧГД № 10.08.2017 г., подадено
преди 15.08.2017 г., е оставено без уважение като неоснователно,
само защото към приложената декларация от съдия в СРС не бил
представен списък на магистратите или друго доказателства, от
което да се установи качеството на декларатора като магистрат.
г/ С решение № 241532 от 17.10.2017 г. по ЧГД № 73978/2017 г.,

съдът е оставил искането за повторно разкриване на банкова тайна без
уважение като неоснователно, с оглед на обстоятелството, че идентично
искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна, вече е уважено с решение
№ 237211/12.10.2017 г. по ЧГД № 72357/2017 г.  по описа на СРС, 126
състав.  В останалата практика на съда, констатирана по проверените дела,
съдът приема, че в този случай искането е недопустимо и го е оставял без
разглеждане с акт именуван определение.

С решение № 215502/15.09.2017 г. по ЧГД № 64206/2017 г. съдът е
отхвърлил искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ като неоснователно, тай като
касае период /до 04.05.2017 г./, който надхвърля времевия обхват на
проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, вр. чл. 175б, ал. 2 ЗСВ – наличностите,
съответно остатъчния размер на задължението към 31 декември на
предходната календарна година. Към искането, в което са изброени всички
хипотези за подаване на декларация за имущество и доходи, е приложено
копие от първите две страници на декларацията, подадена на 29.03.2017 г.,
от които не може да се направи категоричен извод за вида й – дали е
ежегодна, финална или друга.

С решение № 219430 от 21.09.2017 г. по ЧГД № 66252/2017 г. съдът е
отхвърлил искането като неоснователно, тъй като от приложените
документи не могат да се свържат лицето, посочено в декларацията, с
което магистратът е във фактическо съжителство, с лицето, на чието име са
откритите сметки по приложената справка по чл. 56а ЗКИ. Липсва
идентичност в ЕГН, като посоченото в декларацията съвпада с това на
самия декларатор.

С решение № 202911 от 29.08.2017 г. по ЧГД № 58769/2017 г. съдът е
отхвърлили искането като неоснователно, с оглед констатираното
несъответствие между искането и приложените към него доказателства,
обуславящи невъзможност за съда да прецени искането за разкриване на
банкова тайна по отношение на сметките  на кое лице се прави – на
магистрата -  декларатор, или на лицето, с което магистрата е декларирал
фактическо съжителство.

С решение № 210030 от 08.09.2017 г. по ЧГД № 61685/2017 г. съдът е
отхвърлил искането поради нередовност, изразяваща се в неплащане на
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дължима държавна такса в размер на 25 лева на основание чл. 16 от
Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,
доколкото по охранителното производство за разкриване на банкова тайна
се образува дело от граждански характер. Съдът е обосновал
неприложимост на „нормата на чл. 101, изр. 2 ГПК“, предвид 24-часовия
срок за произнасяне по чл. 62, ал. 7 ГПК, както и с възможността за ново,
надлежно искане със същия предмет, тъй като решението не се ползва със
сила на пресъдено нещо.

Г/ частни граждански дела, по които производствата са
прекратени.

Постановените съдебни актове са именувани определения, с
изключение на ЧГД № 56234/2017 г., ЧГД № 56601/2017 г. и ЧГД №
65076/2017 г., по които  постановените актове за прекратяване на
производството са именувани  разпореждане. Закритите съдебни заседания
са проведени съответно: по 7 дела в деня на образуването, респ.
постъпването на искането; по 7 дела – на следващия ден; по 1 дело – в 2-
дневен срок, по 1 дело – в 3-дневен срок, по 1 дело – в 12-дневен срок и по
ЧГД № 72348/2017  г.  –  в срок от 3  месеца и 10  дни от образуване и
разпределение на делото. Делата са приключени от определените
докладчици.

а/ ЧГД № 66243/2017 г. е образувано и разпределено на 20.09.2017 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
Докладчик – съдия Аделина Андреева, 68 състав. С определение №
218817/20.09.2017 г. съдът е прекратил производството по делото като
местно  неподсъдно и го е изпратил на РС – Бургас за разглеждане.

б/ Производството по ЧГД № 59591/2017 г. с определение от з.з. на
30.08.2017 г. е прекратено като недопустимо, на основание чл. 126 ГПК,
предвид наличието на висящо производство по ЧГД № 56601/2017 г. по
описа на СРС, 31 състав, по което с разпореждане от 18.08.2017 г. са
дадени указания за изправяне на нередовности в идентично искане от
същия инспектор от ИВСС. С разпореждане от 01.09.2017 г. е прекратено и
производството по ЧГД № 56601/2017 г., на основание чл. 30, ал. 1,
предложение последно АПК, вр. чл. 56, ал. 2 АПК;

в/ Поради липса на правен интерес за молителя от повторно
разкриване на банкова тайна  по отношение на проверяваното лице, като
абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на
искането, са прекратени производствата по ЧГД № 67887/2017 г., ЧГД №
72365/2017 г., ЧГД № 73142/2017 г., ЧГД № 72354/2017 г. и ЧГД №
71042/2017 г. С определенията по второто, третото и четвъртото цитирани
дела съдиите са оставили без разглеждане искането, а по другите две дела
са го върнали.  Съдиите са определили производството като охранително,
чрез цитираната разпоредба на чл. 530 ГПК и са извършили служебни
проверки, при които са установили наличието на вече постановени и
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влезли в сила решения за разкриване на банкова тайна по идентични
искания. При извършената служебна проверка по ЧГД № 67887/2017 г.
съдът е установил, че с решение от 11.09.2017 г. по ЧГД № 62837/2017 г.
/образувано по подсъдност по изпратено от РС – Хасково ЧГД №
1990/2017 г./, по описа на СРС, Трето ГО, 82 състав и с решение от
15.09.2017 г. по ЧГД № 64311/2017 г. /образувано по постъпило в съда
искане от ИВСС/, по описа на СРС, Второ ГО, 54 състав, съдиите вече са
допуснали разкриване на банкова тайна.

г/ С определенията по ЧГД № 67750/2017 г., ЧГД № 77924/2017 г.,
ЧГД № 78916/2017 г., ЧГД № 78901/2017 г., ЧГД № 70215/2017 г., ЧГД №
77386/2017 г., ЧГД № 72348/2017 г., ЧГД № 73143/2017 г., ЧГД №
72415/2017 г. и ЧГД № 72386/2017 г., съдиите са оставили без разглеждане
искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и са прекратили производството по
делото, след като при извършена служебна проверка на основание чл. 533
ГПК са установили, че по друго дело на СРС вече има постановен
окончателен съдебен акт за уважаване на искането, при идентичност в
обективните и субективните предели на двете производства. Съдът се е
позовал на разпоредбата на чл. 540 ГПК, според която се прилагат
правилата на общото исково производство и на основание чл. 299, ал. 2
ГПК искането на ИВСС се явява процесуално недопустимо и не следва да
се разглежда по същество.

д/ ЧГД № 56234/2017 г., ЧГД № 56601/2017 г. и ЧГД № 65076/2017 г.
са разпределени и разгледани от председателя на 31-ви състав, който е
определил производството за разкриване на банкова тайна по искане на
ИВСС като административно, по реда на чл. 24, ал. 1 АПК, вр. чл. 197
АПК, за разлика от останалите съдебни състави, които са възприели
производството като охранително, изрично позовавайки се на разпоредбата
на чл. 530 и сл. ГПК. Според съдията, по своята правна същност,
разкриването на банкова тайна и друга защитена от закона тайна от съд по
молба на държавен орган представлява индивидуален административен акт
по см. на чл. 21, ал. 1 АПК, издаван от съд, действащ като
административен орган /§ 1, т. 1 in fine АПК/.  Това е така,  защото в
особено едностранно административно производство съдът издава
решение, с което, ако намери искането на държавния орган, в случая
ИВСС, за основателно, едностранно засяга правната сфера на определен
частноправен субект. Когато съд издава разрешения, с които засяга
частноправна сфера по искане на държавен орган, е налице
административен акт, издаван от съдия. Произнасяйки се по редовността
на искането, съдията  е посочил, че в специалния закон не са уредени
реквизитите, които следва да съдържа молбата за разкриване на банкова и
друга защитена от закона тайна, поради което е счел, че са приложими
общите реквизити на чл. 29 АПК.
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е/ По две от делата /ЧГД № 56234/2017 г. и  ЧГД № 56601/2017 г./, на
основание чл. 30, ал. 1 АПК, на молителя са дадени указания за
представяне на доказателства за представителна власт на лицето,
подписало молбата, или за потвърждаване на подаването й в
законоустановения срок. Указани са и последиците от неизпълнение на
указанията. Поради неизпълнение на указанията в определения от съда
срок, производствата и по двете дела са прекратени.

С разпореждане от 18.09.2017 г., по образуваното на 15.09.2017 г.
ЧГД № 65076/2017 г., съдията е оставил без разглеждане искането на
ИВСС, подадено на 13.09.2017 г., постъпило в съда на 15.09.2017 г. Приел
е, че на основание чл. 24, ал. 1 АПК и при липсата на легитимация за
подаване на молба по чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, производството по искането на
ИВСС подлежи на прекратяване. Според съда, съгласно чл. 175д, ал. 1
ЗСВ, в тримесечен срок след изтичане на срока за подаване на
декларациите на магистратите, ИВСС извършва проверка за
достоверността на декларираните факти, а съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ
декларация за предходната календарна година магистратите подават до 15
май на следващата година. Алинея 3 на чл. 175в ЗСВ дава право на
магистратите сами да коригират неточности в декларациите си в
едномесечен срок от подаването им. Според съда систематичното
тълкуване на двете разпоредби установявало срок до 15 септември на
календарната година за приключване на проверката по декларацията на
магистрата. Този срок според съдията е преклузивен, предвид
разпоредбата на чл. 175ж, ал. 1 ЗСВ, според която проверката на ИВСС
приключва било с доклад за съответствие, било с доклад за
несъответствие. Последващите задължения на ИВСС и на декларатора не
променяли характера на акта – при несъответствие се издавал утежняващ
индивидуален административен акт с потенциални опозоряващи
последици за магистрата – публикуване на името му в списъка по чл. 175ж,
ал. 3 ЗСВ. Сроковете за издаване на утежняващи индивидуални
административни актове, особено такива засягащи конституционни права
на гражданите  /доброто име в случая/, според съда следва да се приемат за
преклузивни. Неприложима в това производство е т. 8 от ППВС № 4/1976
г. за инструктивния характер на сроковете, в които административните
органи издават своите актове,  тъй като ИВСС не бил сезиран с искане за
издаване на административен акт, а действал служебно, с цел издаване
потенциално на утежняващ административен акт. Съдът е приел, че след
15.09.2017 г. материалноправната компетентност на ИВСС да извърши
проверка за достоверност на декларираните факти е прекратена, а след
този момент ИВСС не е компетентен да иска и разкриване на банкова
тайна, тъй като производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ има обслужващ
проверката характер.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Според предоставените официални справки от СРС образуваните
през 2018 г. по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6,  12 ЗКИ дела са 1787 броя.
По 21 от тях производствата са прекратени, 1766 са приключени с
решение. По 1722 искането е уважено изцяло, по 18 – искането е уважено
частично и по 26 – искането е отхвърлено изцяло.

Проверени дела:
1/ частни граждански дела, приключили с решение за уважаване

на искането, проверени по изисканите и изпратени копия от дела: ЧГД №
34899/2018 г., ЧГД № 27846/2018 г.,ЧГД № 21214, ЧГД № 49893/2018
г.,ЧГДЗ № 30797/2018 г., ЧГД № 37263/2018 г., ЧГД № 30726/2018 г., ЧГД
№ 41195/2018 г., ЧГД № 38880/2018 г., ЧГД № 11741/2018 г., ЧГД №
24888/2018 г., ЧГД № 12753/2018 г., ЧГД № 40339/2018 г., ЧГД №
32043/2018 г., ЧГД № 38862/2018 г., ЧГД № 28102/2018 г., ЧГД №
24880/2018 г., ЧГД № 49541/2018 г., ЧГД № 18594/2018 г., ЧГД №
30740/2018 г., ЧГД № 32025/2018 г., ЧГД № 29323/2018 г., ЧГД №
41198/2018 г., ЧГД № 29364/2018 г., ЧГД № 34265/2018 г., ЧГД №
40345/2018 г., ЧГД № 76548/2018 г., ЧГД № 24858/2018 г., ЧГД №
19842/2018 г., ЧГД № 24871/2018 г., ЧГД № 25581/2018 г., ЧГД №
24870/2018 г., ЧГД № 49532/2018 г., ЧГД № 12199/2018 г., ЧГД №
31207/2018 г., ЧГД № 42166/2018 г., ЧГД № 21221/2018 г., ЧГД №
27825/2018 г., ЧГД № 38910/2018 г., ЧГД № 32060/2018 г., ЧГД №
18019/2018 г., ЧГД № 32058/2018 г., ЧГД № 25569/2018 г., ЧГД №
29326/2018 г., ЧГД № 34267/2018 г., ЧГД № 43647/2018 г., ЧГД №
46388/2018 г., ЧГД № 25575/2018 г., ЧГД № 34235/2018 г., ЧГД №
46020/2018 г., ЧГД № 37339/2018 г., ЧГД № 38875/2018 г., ЧГД №
29318/2018 г., ЧГД № 34233/2018 г., ЧГД № 18595/2018 г., ЧГД №
38908/2018 г., ЧГД № 49538/2018 г., ЧГД № 34878/2018 г., ЧГД №
38906/2018 г., ЧГД № 25584/2018 г., ЧГД № 37279/2018 г., ЧГД №
36411/2018 г., ЧГД № 30802/2018 г., ЧГД № 7012/2018 г., ЧГД №
22415/2018 г., ЧГД № 41194/2018 г., ЧГД № 37284/2018 г., ЧГД №
49894/2018 г., ЧГД № 28107/2018 г., ЧГД № 30790/2018 г., ЧГД №
18581/2018 г., ЧГД № 31992/2018 г., ЧГД № 8512/2018 г., ЧГД №
25588/2018 г., ЧГД № 37268/2018 г., ЧГД № 43645/2018 г., ЧГД №
29298/2018 г., ЧГД № 32037/2018 г., ЧГД № 49880/2018 г., ЧГД №
65351/2018 г., ЧГД № 70341/2018 г., ЧГД № 42148/2018 г., ЧГД №
50269/2018 г., ЧГД № 49876/2018 г., ЧГД № 42150/2018 г., ЧГД №
24873/2018 г., ЧГД № 21226/2018 г., ЧГД № 29519/2018 г., ЧГД №
27842/2018 г., ЧГД № 43643/2018 г., ЧГД № 21219/2018 г., ЧГД №
18586/2018 г.;
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2/ частни граждански дела, приключили с решение за частично
уважаване на искането на ИВСС, проверени на място в РС – София на
22.01.2020 г.: ЧГД № 18014/2018 г.; ЧГД № 27550/2018 г.; ЧГД №
27622/2018 г.; ЧГД № 29322/2018 г.; ЧГД № 29561/2018 г.; ЧГД №
32493/2018 г.; ЧГД № 34888/2018 г.; ЧГД № 37286/2018 г.; ЧГД №
37430/2018г.; ЧГД № 50357/2018 г.;

3/ частни граждански дела, приключили с решение за
отхвърляне на искането, проверени на място в РС – София на 22.01.2020
г.: ЧГД № 5719/2018 г.; ЧГД № 6051/2018 г.; ЧГД № 7014/2018 г.; ЧГД №
11740/2018 г.; ЧГД № 22417/2018 г.; ЧГД № 28141/2018 г.; ЧГД №
29531/2018 г.; ЧГД № 30008/2018 г.; ЧГД № 30218/2018 г.; ЧГД №
31589/2018 г.; ЧГД № 31594/2018 г.; ЧГД № 41200/2018 г.; ЧГД №
43970/2018 г.; ЧГД № 48059/2018 г.; ЧГД № 49048/2018 г.; ЧГД №
49533/2018 г.; ЧГД № 49547/2018 г.; ЧГД № 49540/2018 г.; ЧГД №
53963/2018 г.; ЧГД № 55144/2018 г.; ЧГД № 72778/2018г.; ЧГД №
73174/2018 г.; ЧГД № 78078/2018 г.;

4/ частни граждански дела, по които производствата са
прекратени, проверени по изпратени справки и извадки от деловодната
програма на СРС: ЧГД № 31984/2018 г., ЧГД № 32030/2018 г., ЧГД №
32052/2018 г., ЧГД № 32054/2018 г., ЧГД № 32055/2018 г., ЧГД №
32061/2018 г., ЧГД № 32536/2018 г., ЧГД № 32543/2018 г., ЧГД №
38869/2018 г., ЧГД № 39358/2018 г., ЧГД № 43294/2018 г., ЧГД №
43295/2018 г., ЧГД № 43611/2018 г., ЧГД № 43618/2018 г., ЧГД №
43641/2018 г., ЧГД № 43644/2018 г., ЧГД № 43646/2018 г., ЧГД №
44452/2018 г., ЧГД № 49878/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

От образуваните 1787 броя частни граждански дела по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ през 2018 г., по 1109 актът е постановен в деня на образуване на
делото, респ. – в деня на постъпване на искането. По 478 ЧГД актът е
постановен на следващия ден от образуване на делото, по 11 – в 2-дневен
срок,  по 48 – в 3-дневен срок,  по 22 – в 4-дневен срок,  по 3  – в 5-дневен
срок, по 5 – в 6-дневен срок, по 1 – в 9-дневен срок, по 2 – в 13-дневен
срок, по 2 – в 14-дневен срок, по 1 – в срок от 1 месец и 24 дни, по 3 – в
срок от 2 месеца и 23 дни, по 1 – в срок от 3 месеца и 14 дни и по 1 – в срок
от 5 месеца и 21 дни. Необоснованото просрочие за произнасяне с повече
от месец е по 6 ЧГД, разпределени и решени от съдия Атанас Додов / ЧГД
№ 5096/208 г., образувано на 25.01.2018 г. и решено на 16.07.2018 г., ЧГД
№ 25571/2018 г., образувано на 23.04.2018 г. и решено на 06.08.2018 г.,
ЧГД № 25573/2018 г., образувано на 23.04.2018 г. и решено на 16.07.2018
г., ЧГД № 25583/2018 г., образувано на 23.04.2018 г. и решено на
16.07.2018 г., ЧГД № 25585/2018 г., образувано на 23.04.2018 г. и решено
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на 16.07.2018 г. и ЧГД № 27036/2018 г., образувано на 27.04.2018 г. и
решено на 20.06.2018 г./

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Делата се образуват в деня на постъпване на искането на ИВСС в
съда. Проверените дела са образувани и разпределени от съдиите: Иво
Петков, Ваня Георгиева и Симон Гюров. Делата се разпределят между
дежурните граждански съдии за деня, в група на разпределение „00805
Разкриване на банкова тайна“. Групата по натовареността е „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл.389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение“.

При постъпване на искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ върху първата му страница са поставени три печата. Първият
печат е син с думите „банкова тайна“. Вторият печат е на служба
регистратура, който е също син и съдържа: наименованието на съда,
входящия номер на документа и датата на постъпването му. Третият печат
е зелен на цвят, съдържащ: номер на гр.дело, датата на образуване и
подпис на председател.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела.
А/ частни граждански дела, приключили с решение за уважаване

на искането.
Делата са образувани в деня на постъпване на искането от ИВСС по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Върху първата страница от искането са поставени
вече описаните три печата. По искането на ИВСС се образуват частни
граждански дела, които се разпределят незабавно, в деня на постъпване на
искането, заедно с образуването, между дежурните за деня граждански
съдии. Групата на разпределение е „0 0805 Разкриване на банкова тайна“, а
групата по натовареността “Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. Проверените дела са
разпределени от съдиите: Иво Петков, Ваня Георгиева, Симон Гюров,

Проверените дела от тази група са разгледани в закрито заседание от
определения съдия-докладчик.  Заседанието е проведено в деня на
образуване на делото, съответно е постановен актът по 65 от делата. По 22
от делата заседанието е проведено и актът е постановен на следващия ден.
По 1 дело заседанието е проведено в 3-дневен срок, по 1 дело – в 4-дневен
срок и по 1 дело – в 6-дневен срок.

По всички дела са постановени актове, наименувани решения.
Решенията са мотивирани, изследвана е процесуалната легитимация на
искателя, посочени са правомощията му, проверено е качеството на
задълженото да декларира имущество и доходи лице, както и свързаните
лица, за които се извършва проверка за достоверност на декларираните
сведения. В диспозитивите на голямата част от постановените решения е
определен периода на разкриване на сведенията, представляващи банкова
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тайна, съобразен с посочения в искането и вида на декларацията –
ежегодна, встъпителна, при освобождаване от длъжност, една година след
освобождаване от длъжност. Посочени са банките, в които има открити
налични банкови сметки, за които е допуснато разкриване на сведенията.
Не е определян срок за разкриване на сведенията. Указана е
необжалваемост на решението, по изключение е указано изпращане на
преписи на молителя. С нарочни писма преписи за изпратени по всички
дела.

Не са мотивирани решенията по следните дела: ЧГД № 27846/2018 г.
– 58 състав, ЧГД № 38875/2018 г. – 73 състав, ЧГД № 43647/2018 г. – 124
състав, ЧГД № 38906/2018 г. – 85 състав. В диспозитивите на решенията
са посочени лицата, периодът и банките, в които се разкрива банкова
тайна. С решението по ЧГД № 38875/2018 г. съдът е „допуснал разкриване
на сведенията относно наличността към 31.12.23017 г. по сметките“ на две
лица. Не са индивидуализирани нито сметките, нито банките, в които се
намират, при липсата и на мотиви. В решението по ЧГД № 38862/2018 г. –
76 състав, липсват мотиви по отношение на едно от лицата /съпруг/, за
които е допуснато разкриване на банкова тайна. Може да се приеме, че
мотиви липсват по отношение на едно от лицата, освен магистрата, в
решението по ЧГД № 18594/2018 г. – 142 състав. В приложеното копие-
извадка от декларацията на магистрата е посочено лице, във фактическо
съжителство, а в мотивите се сочат съпруг на магистрат и детето на
магистрат. Постановеното с диспозитива разкриване на банкова тайна по
отношение на лицето, различно от магистрата се отнася до определени
посочени банки. В мотивите са посочени и други банки, отнасящи се до
сметките на „съпруг на декларатора“.

При проверката на качеството на лицето, относно което е поискано
разкриването на банкова тайна, в голямата част от проверените решения
съдиите са приемали като достатъчно доказателство приложената извадка
от декларацията на магистрата, евентуално заедно със справката за родство
или съпружеска връзка по НБДН относно свързаните с магистрата лица.
Разглеждайки производството като охранително, в изпълнение на
функциите си по чл. 533 ГПК за служебна проверка на предпоставките за
издаване на искания акт, на служебно събиране на доказателства и
съобразяване на факти, непосочени от молителя, съдиите са се позовали на
извършена от тях служебна проверка дали лицето заема съответната
длъжност на магистрат, освен че е подало декларация. Не е ясно, обаче,
каква точно служебна проверка е извършена и по какъв начин /ЧГД №
32025/2018 г. – 167 състав, ЧГД № 38910/2018 г. – 75 състав/.

Както през 2017 г., така и през 2018 г. съдиите определят по различен
начин производството по искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. В
едни случаи са го определяли като специфично съдебно производство по
разкриване на банкова тайна, най-близко до безспорната съдебна
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администрация, в други случаи – като специфично производство по
разкриване на банкова тайна, най-близко до охранителното производство.
В решението си от 21.05.2018 г. по ЧГД № 32037/2018 г., председателят на
68 състав, е приел молбата по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ за допустима като
предявена от надлежен орган. Местната подсъдност на СРС да се
произнесе по искането, според  съда е обусловена от постоянния адрес на
лицето, чието имущество е предмет на сведенията. Съдията е приел, че
ЗКИ и ЗСВ не регламентират никакви изисквания относно искането на
ИВСС за разкриване на банкова тайна от съда. В тази връзка, според
съдията,  в производството по чл.  62,  ал.  7,  вр.  чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ,
правомощието на съда е да провери единствено дали лицето, за което се
иска разкриване на сведенията по ЗКИ, е сред лицата, задължени да
подават декларация по чл. 175а ЗСВ пред ИВСС, подлежаща на проверка
по чл. 175д ЗСВ от ИВСС за установяване достоверността на
декларираните факти, респ. дали останалите лица, за които се иска
разкриване на банкова тайна, са сред тези, за които също следва да се
декларират данни от задълженото лице.

Изведено на 18.05.2018 г. искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
постъпило в СРС на 21.05.2018 г., по което на същата дата е образувано
ЧГД № 32060/20187 г., се отнася за лице с постоянен адрес  в гр.
Благоевград и адрес по месторабота – гр. София. Съдът го е разгледал в
специфично охранително производство, по реда на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, вр.
чл. 530 ГПК, като не е изследвал дали делото му е подсъдно. Постановил е
решението си на същата дата, като е уважил искането.

С решението си по ЧГД № 32043/2018 г., по искане за разкриване на
банкова тайна относно наличността към 31.12.2017 г. по сметките на
магистрат и на лицето, с което той фактически съжителства, съдът е
постановил разкриване на банкова тайна относно всички банкови сметки,
фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
сметките и влоговете на лицата за периода към 31.12.2017 г.

В решенията по ЧГД № 24873/2018 г., ЧГД № 21226/2018 г., ЧГД №
29519/2018 г., ЧГД № 27842/2018 г., ЧГД № 43643/2018 г, ЧГД №
21219/2018 г., ЧГД № 18586/2018 г., образувани по искания на ИВСС за
разкриване на банкова тайна, постъпили в съда между 21.03.2018 г. и
03.07.2018 г., съдиите изрично са изложили мотиви относно срока за
извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ. В едни случаи са приели
срока за спазен и в тази връзка, наред с другите предпоставки – искането за
основателно. В други случаи съдът е посочил, че молителят е нарушил
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ за извършване на проверката в
шестмесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията – 15
май /искането е постъпило в съда на 19.04.2018 г. по ЧГД № 24873/2018 г./,
но срокът макар императивен е инструктивен и не освобождава ИВСС от
задължението да извърши проверка.
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По някои от делата искането е постъпило след изтичане на срока по
чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, но съдът не е обсъждал в мотивите на решението си
това обстоятелство като част от предпоставките за основателност на
искането – ЧГД № 76548/2018 г.

Според някои от съдиите ИВСС може да упражни правомощията си
по чл.  175д,  ал.  2,  ал.  6  и ал.  7  ЗСВ  в срока по чл.  175д,  ал.  1  ЗСВ за
извършване на проверката за достоверност на декларираните факти и
съответствие на декларираното имущество, т. е в рамките на същата тази
проверка. Според съда тези правомощия са дадени на ИВСС за
осъществяване целите на проверката, което според проверяващите
противоречи с обвързването на осъществяването им с периода на
проверката. Проверката се изразява в съпоставяне на информацията,
събрана от електронните регистри или по друг начин с декларираните от
магистрата данни, за което е предвиден срок от 15.05. до 15.11. на
съответната година. Самото събиране на информацията не е ограничено
със срок, като то може да започне веднага след изтичане на предходната
година. Изключение от това правило са само сведенията ,представляващи
банкова тайна и сведенията, получавани от НАП. В първия случай
разкриването е допустимо само след подадена декларация, тъй като е
налице ограничението на чл. 175д, ал. 6, изр. 2 ЗСВ, да не може да се иска
разкриване при дадено съгласие от магистрата. Във втория случай
събирането на информацията може да започне след 30 април, когато
изтича срока за подаване на декларациите пред НАП.

Различен е диспозитивът от общоприетия във всички останали
решения по проверените дела, в решенията по:

ЧГД № 34899/2018 г. и ЧГД № 37263/2018 г. – постановено е
разкриване на информация, представляваща банкова тайна по отношение
на лица, за наличностите към 31.12.2017 г. по банковите сметки, открити в
банковите институции, посочени в справки от регистъра на БНБ по чл. 56а
ЗКИ, или съгласно приложени към искането справки за банкови сметки от
регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ.

ЧГД №  27846/2018 г.  – постановено е разкриване на банкова тайна
във всички банки, за наличности към 31.12.2017 г., във връзка с проверка
на годишна декларация за доходи през 2017 г. по отношение на лицето.
Определен е 14-дневен срок за разкриване на банкова тайна.

ЧГД № 21214/2018 г. и ЧГД № 30797/2018 г. - постановено е
разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
представляваща информация относно фактите и обстоятелствата, засягащи
наличностите към 31.12.2017  г. по банкови сметки с титуляр – посочено
лице. Конкретизирани са банките и са индивидуализирани сметките.

ЧГД № 49893/2018 г. – разрешено е разкриване на банкова тайна,
като всяка една конкретно посочена банка е задължена да разкрие сведения
за наличностите към 31.12.2017 г. по банковите сметки с титуляр –
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определено лице. Определен е 30-дневен срок за разкриване на сведенията,
считано от датата на постъпване на искането в централното управление на
съответната банка.

Б/ частни граждански дела, приключили с решение за частично
уважаване на искането на ИВСС.

ЧГД № 18014/2018 г. е образувано и разпределено на 19.03.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Лилия Терзиева-
Владимирова – 144 състав. Разпределението е извършено между всички
дежурни граждански съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от
определения съдия докладчик, проведено в деня на образуването му. С
решение № III – 365183 от 19.03.2018 г. искането е уважено частично, по
отношение на магистрат и е отхвърлено по отношение на съпруг с мотива,
че не е приложена справка за банковите сметки на съпруга от регистъра по
чл. 56а ЗКИ, както и че в искането не е посочено изрично в кои банки
същото лице има разкрити сметки. При проверката се установи, че към
искането е приложена справка по чл. 56а ЗКИ за банковите сметки на
съпругата на магистрата при пълно съвпадение на имена и ЕГН /л.6 от
делото/. От нея се установява, че лицето има налични сметки в 7 банки на
територията на РБългария, които са активни или закрити. В частта, с която
искането е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията,
лицето, за което се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 27550/2018 г. е образувано и разпределено на 30.04.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Катя Велисеева – 168
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на 02.05.2018 г. С решение № 398395 от 02.05.2018
г. искането е уважено частично, по отношение на съпруг на магистрата и
децата, а е отхвърлено по отношение на магистрата, тъй като за него не е
приложена справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която искането
е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицата,
за които се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 27622/2018 г. е образувано и разпределено на 30.04.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Катя Велисеева – 168
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на 02.05.2018 г. С решение № 398141 от 02.05.2018
г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата, а е
отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като за него не е приложена
справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която искането е уважено,
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съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицето, за което се
отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 29322/2018 г. е образувано и разпределено на 10.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Ели Анастасова – 34
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на следващия ден. С решение № 405534 от
11.05.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата, а
е отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като за него не е приложена
справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която искането е уважено,
съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицето, за което се
отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 29561/2018 г. е образувано и разпределено на 11.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Мария Димитрова – 166
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуването му. С решение № 405626 от
11.05.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата, а
е отхвърлено по отношение на лицето, за което в искането се твърди, че
живее на фактически начала с магистрата, при липса на данни в същата
посока в декларацията. В частта, с която искането е уважено, съдът е
посочил периода на разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и
банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 32493/2018 г. е образувано и разпределено на 23.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Клаудия Митова – 41
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуване на делото. С решение №
414514 от 23.05.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на
магистрата и съпруг, а е отхвърлено по отношение на детето, тъй като за
него не е приложена справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която
искането е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията,
лицата, за които се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 34888/2018 г. е образувано и разпределено на 31.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Иванка Болгурова – 69
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуването му. С решение № 419901 от
31.05.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и
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съпруг, а е отхвърлено по отношение на детето, тъй като за него не е
приложена справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която искането
е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицата,
за които се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 37286/2018 г. е образувано и разпределено на 07.06.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Гергана Георгиева – 45
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на следващия ден. С решение № 425771 от
08.06.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и
детето, а е отхвърлено по отношение на съпруг, тъй като за него не е
приложена справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ. В частта, с която искането
е уважено, съдът е посочил периода на разкриване на сведенията, лицата,
за които се отнася и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 37430/2018 г. е образувано и разпределено на 07.06.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Гергана Георгиева – 45
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на следващия ден. С решение № 425785 от
08.06.2018 г. искането е уважено частично, по отношение на магистрата и
детето, а е отхвърлено по отношение на лицето, за което в искането се
твърди, че живее на фактически начала с магистрата, при липса на данни в
същата посока в декларацията. В частта, с която искането е уважено, съдът
е посочил периода на разкриване на сведенията, лицата, за които се отнася
и банките. Сметките не са индивидуализирани.

ЧГД № 50357/2018 г. е образувано и разпределено на 01.08.2018 г.
по постъпило на същата дата по подсъдност от РС – Сандански ЧГД №
691/2018 г., където е било образувано на 05.06.2018 г. Според РС –
Сандански приложимата разпоредба за определяне на местната подсъдност
е чл. 531 ГПК – по седалище и адрес на молителя. По делото, образувано в
СРС за докладчик е определена съдия Василена Дранчовска – 162 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик в з.с.з.,
проведено на 01.08.2018 г. С решение № 462598 от 01.08.2018 г. искането е
уважено частично, по отношение на магистрата, а е отхвърлено по
отношение на съпруг, тъй в искането не са посочени банките, в които
лицето има открити сметки и не е приложена справка от регистъра по чл.
56а ЗКИ. В частта, с която искането е уважено, съдът е посочил периода на
разкриване на сведенията, лицето, за което се отнася и банките. Сметките
не са индивидуализирани.
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В/ частни граждански дела, приключили с решение за
отхвърляне на искането.

ЧГД № 11740/2018 г. е образувано и разпределено на 20.02.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Деница Цветкова – 49
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуването му и е постановено решение
№ 344073 от 20.02.2018 г.

ЧГД № 29531/2018 г. е образувано и разпределено на 11.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Ели Анастасова – 34
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено в деня на образуването му и е постановено решение
№ 405774 от 11.05.2018 г.

ЧГД № 30008/2018 г. е образувано и разпределено на 14.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Васил Александров – 156
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано в з.с.з. от определения съдия
докладчик, проведено на 15.05.2018 г. и е постановено решение № 407666
от 15.05.2018 г.

ЧГД № 30218/2018 г. е образувано и разпределено на 15.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Върбан Сучков – 62 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик в з.с.з.,
проведено на 16.05.2018 г., когато е постановено и решение № 32548 от
16.05.2018 г.

ЧГД № 41200/2018 г. е образувано и разпределено на 22.06.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Петър Савчев – 78 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик в з.с.з.,
проведено в деня на образуване на делото и е постановено решение №
435925 от 22.06.2018 г.

По горе цитираните пет дела съдиите са отхвърлили изцяло
искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ поради липса на
доказателства за налични банкови сметки на проверяваните лица – не
са приложени справки от РБСС по чл.  56а от ЗКИ или макар и да са
приложени справки, те се отнасят за различни от посочените в
искането лица.
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ЧГД № 28141/2018 г. е образувано и разпределено на 03.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Катя Велисеева – 168
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик в
з.с.з., проведено в деня на образуването му и е постановено решение №
400169 от 03.05.2018 г.

ЧГД № 31594/2018 г. е образувано и разпределено на 18.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определен съдия Върбан Сучков – 62 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик, в з.с.з.
проведено на 21.05.2018 г., когато е постановено решение № 32939 от
21.05.2018 г.

ЧГД № 43970/2018 г. е образувано и разпределено на 04.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. За докладчик е определена съдия Мария Долапчиева – 66
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик, в
з.с.з. проведено в деня на образуването му и е постановено решение №
443931 от 04.07.2018 г.

По горе цитираните три дела съдиите са отхвърлили изцяло
искането на ИВСС по чл. 62, ал .6, т. 12 ЗКИ поради липса на
доказателства, удостоверяващи качеството на проверяваното лице –
липсва изцяло копие на необходимата извадка от декларацията или е
приложено копие от декларация, подадена от магистрат, който е
различен от лицето, посочено в искането на ИВСС за разкриване на
сведения, представляващи банкова тайна.

ЧГД № 22417/2018 г. е образувано и разпределено на 04.04.2018 г.
по постъпило на същата дата искане с правно основание чл. 62, ал .6, т. 12
ЗКИ от ИВСС. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 379093 от 04.04.2018 г.

ЧГД № 49540/2018 г. е образувано и разпределено на 27.07.2018 г.
по изпратено по подсъдност ЧГД № 598/2018 г. на РС – Гоце Делчев, което
е било образувано на 04.06.2018 г. по постъпило искане от ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. С определение от 07.06.2018 г. съдът е
приел, че делото му е неподсъдно на основание чл. 531, ал. 2 ГПК и го е
изпратил за разглеждане на СРС. Разпределението на ЧГД № 49540/2018 г.
е извършено между всички дежурни граждански съдии за деня. Делото е
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разгледано от определения съдия докладчик, в з.с.з. проведено в деня на
образуването и е постановено решение № 459696 от 27.07.2018 г.

ЧГД № 48059/2018 г. е образувано и разпределено на 23.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т.12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 456654 от 23.07.2018 г.

ЧГД № 49048/2018 г. е образувано и разпределено на 26.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 458864 от 26.07.2018 г.

ЧГД № 49533/2018 г. е образувано и разпределено на 27.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 459686 от 27.07.2018 г.

ЧГД № 49547/2018 г. е образувано и разпределено на 27.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 459706 от 27.07.2018 г.

ЧГД № 72778/2018 г. е образувано и разпределено на 15.11.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 536048 от 15.11.2018 г.

За докладчик по всички гореописани седем дела е определена съдия
Петя Стоянова – 155 състав, която е отхвърлила изцяло исканията на
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ със следните мотиви:

Съдът е приел, че искането с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ е подадено от компетентен орган – инспектор в ИВСС, в
законоустановения срок, като изрично е посочил, че срокът по чл.
175д,  ал. 1 ЗСВ е инструктивен.

За да отхвърли искането, съдът го е приел за неконкретизирано и
нередовно, поради липсата на ясно обособени обстоятелствена част с
изложени конкретни твърдения и ясно формулиран петитум, от който
по недвусмислен начин да е видно искането. Посочил е, че
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позоваването на отделни разпоредби на ЗСВ не замества конкретните
твърдения и позоваването на определени факти, които съдът не е
длъжен да извлича от приложените към искането документи. В
решението си съдът е посочил,  че са приложени доказателства за
банковите сметки на лицата, но липсват твърдения, които се
подкрепят с тези доказателства. Според съда, в искането
задължително следва да се посочат поименно банките, в които се иска
разкриване на банкова тайна.

Поради липсата на конкретни твърдения в обстоятелствената
част и непълен петитум, съдът е приел, че е лишен от възможността да
извърши проверка за редовността на искането. С оглед задължението
за произнасяне с решение в 24-часов срок от постъпване на искането,
съдът е счел,  че не съществува и възможност искането да бъде
оставено без движение с даване на указания за отстраняване на
нередовности, а предвид обстоятелството, че то може да бъде
направено отново, е оставено без уважение.

По отношение на лицето-съпруг на магистрата при представена
справка от НБДН, съдът е приел искането за нередовно, предвид липса
на твърдение за сключен граждански брак.

За пълнота съдът е развил съображения за липсата на твърдения
относно наличието на заварен брак или за избор на режим по смисъла
на § 4, ал. 2 от ПЗР на СК /обн. ДВ бр. 47 от 23.06.2009 г./.
Съображенията на съда в горепосочения смисъл, според
проверяващите са ирелевантни за проверката по чл. 175д, вр. чл. 175б,
ал.  4  и ал.  5  ЗСВ.  Магистратите са длъжни да декларират
имуществото и доходите на своите съпрузи и на лицата, с които се
намират във фактическо съжителство на съпружески начала без
оглед на режима на имуществените отношения между съпрузите:
общност, разделност или договореност. С оглед целта на проверката –
съответствието на декларираните факти и установените такива от
информационните регистри, без значение са времето и способите на
придобиване на имуществото и доходите на магистрат и съпруг.

ЧГД № 7014/2018 г. е образувано и разпределено на 31.01.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 327392 от 31.01.2018 г.

ЧГД № 6051/2018 г. е образувано и разпределено на 29.01.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
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докладчик, в з.с.з. проведено 30.01.2018 г. и е постановено решение №
326198 от 30.01.2018 г.

За докладчик по 2-те гореописани дела е определена съдия Десислава
Джарова – 58 състав, която е отхвърлила изцяло исканията на ИВСС по чл.
62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, поради непълнота на изпратените копия от
декларации с искането. Съдът се е позовал на чл. 175в ЗСВ,
предвиждащ различни по вид декларации, срок на подаването им и
период на деклариране. Съдът е отхвърлил искането като
необосновано и неподкрепено от доказателствата, приложени към
искането на ИВСС.

ЧГД № 53963/2018 г. е образувано и разпределено на 15.08.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределението е извършено между всички дежурни
граждански съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия
докладчик, в з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено
решение № 470850 от 15.08.2018 г.

ЧГД № 55144/2018 г. е образувано и разпределено на 17.08.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване на банкова
тайна. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик, в
з.с.з. проведено в деня на образуването и е постановено решение № 472449
от 17.08.2018 г.

За докладчик по гореописаните дела е определена съдия Иванка
Болгурова – 69 състав, която е отхвърлила изцяло исканията на ИВСС
по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ за период, надхвърлящ периода на
проверката относно наличностите, съответно остатъчния размер на
задълженията към 31.12.2017 г. В искането е посочен период до средата
на 2018 г.

ЧГД № 31589/2018 г. е образувано и разпределено на 18.05.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определен съдия Върбан Сучков – 62
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано от съдията докладчик, в з.с.з.
проведено на 21.05.2018 г. и е постановено решение № 32940 от 21.05.2018
г. Съдът е отхвърлил изцяло искането на ИВСС с правно основание
чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ,  тъй като с решение,  постановено по ЧГД №
31586/2018 г. на СРС, идентично искане е уважено по отношение на
същите лица.

ЧГД № 5719/2018 г. е образувано и разпределено на 26.01.2018 г. по
постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определена съдия Ивета Антонова – 57 състав.
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Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от съдията докладчик, в з.с.з. проведено на
30.01.2018 г. и е постановено решение № 325725 от 30.01.2018 г. Съдът е
отхвърлил изцяло искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ. Според съдията-докладчик фактите и обстоятелствата, засягащи
наличностите и операциите по сметките на клиентите на банката
представляват лична информация, която само по изключение може да се
предоставя на трети лица, включително на държавни органи. Именно
поради това, чл. 62 ЗКИ предвижда информацията, представляваща
банкова тайна да се предоставя без съгласието на клиента на банката само
на определена лица и само при наличието на определени в закона
предпоставки. Молителят като орган на държавна власт няма оперативна
самостоятелност при преценката дали, кога и при какви условия да поиска,
съответно да получи, достъп до информация, съставляваща банкова тайна.
Молителят може да упражни правото на проверка, вкл.- получаването на
информация – банкова тайна, само и единствено при строго спазване на
законовите ограничения и при наличието на изрично и изчерпателно
изброени предпоставки, което несъмнено се отнася и до определения в
закона срок. Този извод, според съдиите, следва от естеството на запазване
на банковата тайна като вид опазване на лична информация за лицата,
което е елемент от правото на зачитане на личния живот /чл. 8, ал. 1 от
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, съответно
чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България/, както и от
систематичното тълкуване на института на разкриване на банкова тайна,
развит и в други закони и по повод предоставяне  това право на други
държавни органи /КОНПИ и НАП/. Тълкуването на срока като
инструктивен, направено в молбата, с която е сезиран съда от ИВСС,
според съдиите не намира опора в закона. Възприемането на тази теза
щяло да доведе до допускане превратно упражняване на власт и
нарушаване на правата на гражданите, каквито са и магистратите.

Като допълнителни аргументи при отхвърляне на искането са
посочени: депозирането му след 15.08.2017 год. и липсата на твърдения и
доказателства за сочения период на разкриване на банкова тайна към дата
23.01.2018 г.

ЧГД № 73174/2018 г. е образувано и разпределено на 19.11.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определен съдия Сава Шишенков – 167
състав. Разпределението е извършено между всички дежурни граждански
съдии за деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик, в
з.с.з. проведено в деня на образуването му и е постановено решение №
539008 от 19.11.2018 г. Съдът е отхвърлил изцяло искането на ИВСС с
правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, като е приел, че е подадено
извън 6-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, изхождайки от
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обстоятелството, че проверката касае ежегодна декларация. В
конкретния случай искането за разкриване на сведения,
представляващи банкова тайна, е свързано с проверка на декларация
по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, подадена в ИВСС на 06.11.2018 г.

ЧГД № 78078/2018 г. е образувано и разпределено на 12.12.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ. За докладчик е определен съдия Иво Вътев – 127 състав.
Разпределението е извършено между всички дежурни граждански съдии за
деня. Делото е разгледано от определения съдия докладчик, в з.с.з.
проведено в деня на образуването му и е постановено решение № 560626
от 12.12.2018 г. Съдът е отхвърлил изцяло искането на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, подадено във връзка с допълнителна
проверка по сигнал – чл. 175з, ал. 5, пр. 2, вр. ал. 1 ЗСВ. Съдът е приел,
че магистратът е уведомен за започналата допълнителна проверка, но
липсвали указания за деклариране в определен срок на
обстоятелствата, посочени в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ. Приложеното към
искането писмо от ИВСС до декларатора  е непълно копие от
оригиналното.

Г/ частни граждански дела, по които производствата са
прекратени.

Определенията за прекратяване на производството по 21 ЧГД са
постановени: по 18 дела – в деня на образуването им, по 2 дела – в 13-
дневен срок и по 1 дело – в 14-дневен срок.

Установи се следното :
На 21.05.2018 г. в СРС са били образувани по постъпили на същата

дата искания за разкриване на банкова тайна ЧГД № 31984/2018 г., ЧГД №
32030/2018 г., ЧГД № 32052/2018 г., ЧГД № 32054/2018 г., ЧГД №
32055/2018 г., ЧГД № 32061/2018 г. По постъпили на 23.05.2018 г. искания
за разкриване на банкова тайна в СРС са образувани ЧГД № 32536/2018 г.
и ЧГД № 32543/2018 г. Делата са били разпределени за разглеждане на
съдия Аделина Андреева, 68 състав, която с определения от деня на
образуване на делото, е прекратила производствата като местно
неподсъдни и ги е изпратила по подсъдност на друг РС. На проверяващите
не бяха предоставени копия от определенията, тъй като в деловодната
програма не се съдържат такива.

ЧГД № 38869/2018 г. е образувано на 14.06.2018 г. по постъпило на
същата дата изпратено по подсъдност от РС – Сандански ЧГД № 1229/2016
г. /според определението/, а според извадката от деловодната програма от
РС Етрополе ЧГД № № 175/2018 г., където е било образувано по искане на
ИВСС за разкриване на банкова тайна. Разпределено е на съдия Емилиан
Лаков, 73 състав, който с определение от з.з. на 27.06.2018 г. е повдигнал
спор за подсъдност пред СГС.
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ЧГД № 39358/2018 г. е образувано на 15.06.2018 г. по постъпило на
същата дата, изпратено по подсъдност от РС – Благоевград ЧГД №
1242/2018 г., което е било образувано по искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ. Разпределено е на съдия Емилиан Лаков, 73 състав, който с
определение от з.з. на 27.06.2018 г. е повдигнал спор за подсъдност пред
СГС.

За да прекратят производството пред себе си, РС – Сандански и РС –
Благоевград са приели, че то е гражданско охранително и на основание чл.
530  и чл.  531,  ал.  2  ГПК следва да се разгледа от СРС,  като родово и
местно компетентен съд. Според съдията докладчик от СРС, предметът на
делото представлява безспорна съдебна администрация и следва да се
разгледа от съда, където е подадено искането.

ЧГД № 43294/2018 г. и ЧГД № 43295/2018 г. са образувани на
02.07.2018 г. по постъпили на същата дата изпратени по подсъдност от РС
–  Гоце Делчев  ЧГД № 508/2018  г.  и ЧГД № 532/2018  г.,  които са били
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна. С
определения от з.з. на 02.07.2018 г., съдия Васил Александров, 156 състав,
на когото са били разпределени делата, е прекратил производствата,
повдигнал е препирня за подсъдност на основание чл. 122 ГПК и е
изпратил делата на СГС за разглеждане на спора за подсъдност.

ЧГД № 43611/2018 г., ЧГД № 43641/2018 г., ЧГД № 43618/2018 г.,
ЧГД № 43644/2018 г. и ЧГД № 43646/2018 г. са образувани на 03.07.2018
г. по постъпили на същата дата изпратени по подсъдност от РС –
Благоевград ЧГД № 1417/2018 г., от РС – Габрово ЧГД № 1150/2018 г. и от
РС –Хасково ЧГД № 1451/2018 г., ЧГД № 1396/2018 г. и ЧГД № 1394/2018
г., които са били образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова
тайна. С определения от з.з. на 03.07.2018 г., съдия Васил Александров,
156 състав, на когото са били разпределени делата, е прекратил
производствата, повдигнал е препирня за подсъдност на основание чл. 122
ГПК и е изпратил делата на СГС за разглеждане на спора за подсъдност.

Съдия Васил Александров е повдигнал препирня за подсъдност пред
СГС и по ЧГД № 44042/2018 г. по описа на СРС, Второ г.о., 156 състав.
Делото е образувано и разпределено на 04.07.2018 г. по постъпило по
подсъдност изпратено от РС – Благоевград ЧГД № 1445/2018 г.,
прекратено е с определение от з.з. на 04.07.2018 г.

Съдиите от РС – Гоце Делчев, РС – Благоевград, РС – Габрово и РС –
Хасково са приели, че производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е гражданско
охранително и на основание чл. 530 и чл. 531, ал. 2 ГПК следва да се
разгледа от СРС, като родово и местно компетентен съд. Според съдия
Александров, изложил подробни мотиви, производството по същността си
е по-близко до спорната съдебна администрация, или т.н. съдебно
управление на граждански правоотношения. При този вид производства
целените от молителя правни последици засягат правната сфера на друго



203

лице, с евентуално неизгодни последици. Целта при съдебното управление
на граждански правоотношения не е разрешаването на правен спор със
сила на пресъдено нещо, а оказване на друг тип съдействие, различно от
дължимото безспорно съдействие в охранителното производство. Даването
на разрешение за разкриване на банкова тайна е по-близо до съдебното
управление на граждански правоотношения, а не до охранителното
производство, доколкото чрез разрешението на съда се търси съдействие за
посягане на чужда лична сфера, която е защитена от закона, т.е. в една или
друга степен се накърняват правата на страната, за която се иска
разкриване на банкова тайна. По тези причини съдията счита, че са
приложими правилата на общия исков процес за местната подсъдност – чл.
105 и сл. ГПК, а не общите правила по охранителните производства по чл.
530 и сл. ГПК. Съдия Александров е изложил и доводи, с оглед
незабавното действие на нормата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр.
4912.06.2018 г./ Признал е, че към момента на произнасянето от
цитираните районни съдилища новото правило на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ,
предвиждащо инспекторите от ИВСС да искат разкриване на банкова
тайна от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на лицето, с
изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 ЗКИ,
не е било действаща правна норма, но към датата на неговото произнасяне
вече е действаща.

ЧГД № 44452/2018 г. е образувано и разпределено на 06.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване на банкова
тайна. С определение от 06.07.2018 г. съдия Мария Долапчиева, 66 състав,
е прекратила производството и е изпратила делото по подсъдност на РС –
Сандански, предвид разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /изм. ДВ, бр. 49 от
12.06.2018 г./.

ЧГД № 49878/2018 г. е образувано и разпределено на 30.07.2018 г.
по постъпила на същата дата молба от инспектор в ИВСС, адресирана до
председателя на 45 състав от СРС, по ЧГД № 37298:2018 г. С определение
от з.з. на 30.07.2018 г. съдия Василена Дранчовска, 162 състав, е
прекратила производството като погрешно образувано и е разпоредила
молбата да се докладва на председателя на 45 състав за произнасяне по
същество по съдържащото се в нея искане за поправка на очевидна
фактическа грешка в решението по ЧГД № 37298/2018 г.

III. Изводи
През 2017 г. в Софийския районен съд по искане на ИВСС по чл. 62,

ал. 6, т. 12 ЗКИ са образувани общо 3962 броя частни граждански дела. По
104 от тях производствата са прекратени и по 3858 са постановени
решения. Искането е уважено изцяло по 3199 ЧГД, частично – по 16 ЧГД и
е отхвърлено изцяло по 643 ЧГД.
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През 2018 г. в Софийския районен съд по искане на ИВСС по чл. 62,
ал.  6,   12  ЗКИ,  образуваните дела са 1787  броя.  По 21  от тях
производствата са прекратени, 1766 са приключени с решение. По 1722
искането е уважено изцяло, по 18 – искането е уважено частично и по 26 –
искането е отхвърлено изцяло.

През 2018 г. производствата са с 2175 по-малко или броят им е
намалял повече от два пъти, което може да се обясни с измененията на
разпоредбата на 175д, ал.6 ЗСВ, в която по категоричен начин се определи
местната подсъдност и се предвиди даване на изрично съгласие по чл. 62,
ал. 5, т. 1 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват и разпределят от съдия незабавно, в деня на постъпването на
искането. Разпределението се извършва електронно, автоматично между
дежурните граждански съдии за съответния ден, като делата са поставени в
група на разпределение „00805 Разкриване на банкова тайна“ и група по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

Всички проверени дела са разгледани в закрито съдебно заседание от
определения съдия докладчик, който се е произнесъл с решение – по
същество и с определение – при прекратяване на производството.

По 3802 дела, образувани през 2017 г. и по 1587 дела, образувани
през 2018 г., окончателният съдебен акт е постановен в установения в чл.
62, ал. 7 ЗКИ срок, до 24 часа от постъпване на искането. Извън този срок
са постановени 160 акта през 2017 г. и 100 – през 2018 г. Основен дял имат
просрочията от 3 до 5 дни. Фрапираща е забавата по едно дело през 2017 г.
– 1 месец и 25 дни, допуснато от съдия Росица Велкова по ЧГД №
64834/2017 г. През 2018 г. са допуснати единични забави в срок от около
14 дни, а най-фрапиращите случаи са по 6 дела с докладчик съдия Атанас
Додов: ЧГД № 5096/2018 г., ЧГД № 25571/2018 г., ЧГД № 25573/2018 г.,
ЧГД № 25583/2018 г., ЧГД 25585/2018 г. и ЧГД № 27036/2018 г.
Допуснатите просрочия са от 1 месец и 22 дни до 5 месеца и 20 дни.

Проверените дела, образувани през 2017 г. и 2018 г., по които
искането е уважено, са разгледани в закрито съдебно заседание от
определения съдия докладчик, който се е произнесъл с решение, в
съответствие с чл. 62, ал. 7 ЗКИ.

В мотивите на решенията съдиите са определяли и производството,
по което разглеждат и решават делото. Както през 2017 г., така и през 2018
г. съдиите определят по различен начин производството по искането на
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. В едни случаи са го определяли като
специфично съдебно производство по разкриване на банкова тайна, най-
близко до безспорната съдебна администрация и по-рядко до спорна
съдебна администрация. В други случаи – като специфично производство
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по разкриване на банкова тайна, най-близко до охранителното
производство, а през 2017 г. и като административно, по издаване на
индивидуален административен акт от съд.

В диспозитива на решението по болшинството дела през двете
години съдът се е произнесъл изрично по отношение на кое лице се
допуска разкриването на банкова тайна, периода на разкриване на
сведенията, банките, които следва да разкрият банковата тайна. Във всички
решения е указано, че не подлежат на обжалване. В решенията по делата
от 2018 г. съдът в диспозитива е определял периода на разкриване на
сведенията, съобразно с посочения в искането и вида на декларацията,
посочени в чл. 175в, ал. 1 ЗСВ.

В диспозитивите на някои от решенията са посочени
индивидуализирани банкови сметки, а в други съдът е препратил по
отношение на сметките към приложената справка от регистъра по чл. 56а
ЗКИ. Констатирани бяха и случаи, в които не са посочени и банките.

В диспозитивите на част от решенията по проверените дела периодът
на разкриване на банковата тайна е определен по различен начин от
„наличностите по сметките към 31.12.2016 г.“ Вместо това е записано
„наличностите и движението по сметките за периода от 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.“, или наличностите и операциите към 31.12.2016 г.“, което
надхвърля посочения в искането период и касае по–скоро допълнителните,
а не основните проверки по декларациите на магистратите.

Съдиите не са определяли срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

През 2018 г. по проверените дела бяха констатирани и немотивирани
решения: ЧГД № 27846/2018 г. – 58 състав, ЧГД № 38875/2018 г. – 73
състав, ЧГД № 43647/2018 г. – 124 състав, ЧГД № 38906/2018 г. – 85
състав.

В мотивите на част от решенията, с които искането на ИВСС за
разкриване на банкова тайна е уважено изцяло съдиите са взели отношение
и по срока за подаване на искането. Приели са, че „молителят е нарушил
разпоредбата на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ за извършване на проверката в
тримесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията, но този
срок макар и императивен е инструктивен и не го освобождава от
задължението да извърши проверка.“ С оглед на това съдът е приел
искането за допустимо. Съдът е приел срока за инструктивен, тъй като
законът не предвижда последици от пропускането му, в мотивите на едно
от решенията. В мотивите на останалите решения по проверените дела, по
които искането е уважено, срокът за подаване на искането по чл. 62, ал 6, т.
12 ЗКИ, респ. периодът на извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1
ЗСВ, не е коментиран, независимо от датата на подаване на искането, след
15.08.2017 г., след 15.09.2017 г. или преди това.
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През 2017 г. един от основните проблеми, касаещи образуването и
разглеждането на делата по искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ, е определянето на местно компетентния районен съд. В
разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ изрично е определена само родовата
подсъдност. В тази връзка според даваната от съда характеристика на това
производство са прилагани разпоредбите относно общия исков процес или
общата разпоредба на охранителното производство. В първия случай за
местно компетентен съобразно чл. 105 ГПК е приеман районният съд, в
чийто съдебен район се намира постоянния адрес на проверяваното лице,
посочено в искането на ИВСС за разкриване на сведения, представляващи
банкова тайна. Във втория случай съобразно разпоредбата на чл. 531, ал. 2
ГПК за местно компетентен е приеман районния съд, в чийто район се
намира адреса на управление и седалището на ИВСС, т.е. Софийския
районен съд. Като илюстрация на проблема е описано едно от
образуваните в СРС дела. Установено е, че постъпилото в РС – Сандански
на 01.08.2017 г. искане на ИВСС, по което е образувано дело и е изпратено
за разглеждане в РС – Благоевград на основание чл.23, ал.3 ГПК, където е
било прекратено поради неподсъдност, е било решено в СРС на 17.10.2017
г., т.е. след повече от два месеца и половина. Противоречивата практика по
отношение на местната подсъдност на делата, образувани по искане на
ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, се установява до месец
юни 2018 г. С оглед на тези практически проблеми със ЗИДЗСВ обн. ДВ
бр. 49 от 12.06.2018 г. беше изменена и допълнена разпоредбата на чл.
175д, ал. 6 ЗСВ, в която изрично беше определена местната подсъдност на
делата в районния съд, в чийто район е постоянния адрес на проверяваното
лице.

Образуваните през 2017 г. и 2018 г. ЧГД, приключили с частично
уважаване на искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ, също са разгледани в закрити съдебни заседания от определения
съдия докладчик. В частта от диспозитива на решението, с която искането
е уважено, съдът е посочил изрично периода на разкриване на сведения,
лицата, за които се отнася и банките. Банковите сметки не са
индивидуализирани.

Отхвърлителната част на решенията най-често е обоснована с
липсата на доказателства, касаещи качеството на декларатора или на
лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, не са приложени копия от декларацията или
справки по НБД “Н“. По едно от делата липсващото доказателство е
справка от РБСС по чл. 56а ЗКИ за наличните банкови сметки на лицето.
Констатирани са и случаи на отхвърляне на искането поради
несъответствия на ЕГН и име, посочени в него и приложените
доказателства, както и посочени от страна на ИВСС некоректни ЕГН на
проверяваните лица. Отхвърляне на искането се констатира и в случаите, в
които съдът е приел, че липсва задължение за деклариране от магистрата
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на имущество и доходи на съпруг или дете /чл. 175б, ал. 4 и ал. 5 ЗСВ/.
Поискано е разкриване на банкова тайна по отношение на съпруг при
декларирана от магистрата фактическа раздяла или по отношение на
пълнолетно дете към датата на задължението за деклариране. През 2018 г.
се констатира и искане по отношение на лице, с което магистратът живее
във фактическо съжителство на съпружески начала при липса на данни в
декларацията за такова обстоятелство.

Образуваните през 2017 г. и 2018 г. ЧГД, приключили с решение за
отхвърляне изцяло на искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6,
т. 12 ЗКИ, също са разгледани в закрити съдебни заседания от определения
съдия докладчик. Изложените в решенията съображения са следните:

а/ Искането е отхвърлено като неоснователно, като подадено извън
установения в закона срок за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1
ЗСВ само по проверените дела от 2017 г. Съдиите са приели, че срокът за
извършване на проверката от страна на ИВСС за достоверността на
декларираните факти е определен в закона, като в рамките му ИВСС може
да упражни правомощията  си, които са изключителни, т.е. предоставени
са на ИВСС само във връзка с проверката и могат да се упражнят
единствено в изрично уредения от закона срок, който има преклузивен
характер. Молителят може да упражни правото на проверка, вкл.
получаването на информация – банкова тайна, само и единствено при
строго спазване на законовите ограничения и при наличието на изрично и
изчерпателно изброени предпоставки, което несъмнено се отнася и до
определения в закона срок.

Тълкувайки разпоредбите относно сроковете за подаване на
декларациите от магистратите и срока за извършване на проверката за
достоверност на декларираните факти от ИВСС, съдиите стигат до
различни заключения, относно продължителността на този срок.
Основната теза е, че срокът започва да тече от 15.05.2017 г. и изтича на
15.08.2017 г. и подадените след тази дата искания по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
са неоснователни, поради незаконосъобразност на проверката извън
предвидения в закона срок. В някои решения е застъпено, че тълкувани в
систематична връзка една с друга разпоредбите на чл. 175д, ал. 1, 175в, ал.
1,  т.  2   и чл.  175в,  ал.  3  ЗСВ,  установяват срок до 15  септември на
календарната година за проверката за достоверност на декларираните
факти.

б/ Исканията са отхвърлени, тъй като съдът ги е приел за нередовни
поради непосочване на банките, в които проверяваното лице има разкрити
банкови сметки или неприложена справка РБСС по чл. 56а ЗКИ. Липсата
на информация за банковите сметки на проверяваното лице съдът е приел
за липса на предмет на проверката. Със същите мотиви в други решения
съдът е отхвърлил искания, но като неоснователни.
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в/  Поради липса на доказателства за някои от твърдените в искането
обстоятелства, то е прието за неоснователно и отхвърлено. Констатираните
липсващи доказателства е следвало да установят: качеството магистрат на
проверяваното лице /липсва приложено към искането копие на
декларацията/; липсват доказателства, от които да се установи
свързаността на проверяваното лице с магистрат; липса на доказателства
относно наличните банкови сметки в определени банки – справка от РБСС
по чл. 56а ЗКИ.

За разлика от болшинството съдии, приемащи подадената
декларация по чл. 175а за достатъчно доказателства за качеството
магистрат на декларатора, искането на ИВСС по ЧГД № 10.08.2017 г.,
подадено преди 15.08.2017 г., е оставено без уважение като неоснователно,
само защото към приложената декларация от съдия в СРС не бил
представен списък на магистратите или друго доказателства, от което да се
установи качеството на декларатора като магистрат.

г/ През 2018 г. по няколко проверени дела на един и същ докладчик –
председателя на 155-ти състав на СРС искането е прието за допустимо,
като подадено от компетентен орган в законоустановения инструктивен
срок, но неоснователно, тъй като е неконкретизирано и нередовно. Съдът
се е позовал на липсата на ясно обособени обстоятелствена част с
изложени конкретни твърдения и ясно формулиран петитум, от който
по недвусмислен начин да е видно искането. Посочил е, че
позоваването на отделни разпоредби на ЗСВ не замества конкретните
твърдения и посочването на определени факти, които съдът не е
длъжен да извлича от приложените към искането документи. В
решението си съдът е посочил,  че са приложени доказателства за
банковите сметки на лицата, но липсват твърдения, които се
подкрепят с тези доказателства. Според съда, в искането
задължително следва да се посочат поименно банките, в които се иска
разкриване на банкова тайна.

Поради липсата на конкретни твърдения в обстоятелствената
част и непълен петитум, съдът е приел, че е лишен от възможността да
извърши проверка за редовността на искането. С оглед задължението
за произнасяне с решение в 24-часов срок от постъпване на искането,
съдът е счел, че не съществува и възможност то да бъде оставено без
движение с даване на указания за отстраняване на нередовности, а
предвид обстоятелството, че може да бъде направено отново, е
оставено без уважение.

По отношение на лицето-съпруг на магистрата при представена
справка от НБДН, съдът е приел искането за нередовно, предвид липса
на твърдение за сключен граждански брак.

д/ С отделни решения СРС е отхвърлил искането на ИВСС по чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ на различни основания, по обективни причини, установени
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в извършена служебна проверка, поради пропуски на ИВСС или поради
погрешни фактически констатации:

- поради наличие на вече постановено решение за уважаване на
идентично искане. В останалата практика на съда, констатирана по
проверените дела, съдът приема, че в този случай искането е
недопустимо и го е оставял без разглеждане.

- искането касае период, който надхвърля времевия обхват на
проверката по чл.  175д,  ал.  1  ЗСВ,  вр.  чл.  175б,  ал.  2  ЗСВ –
наличностите, съответно остатъчния размер на задължението към 31
декември на предходната календарна година.

- констатираното несъответствие между искането и приложените към
него доказателства, обуславящи невъзможност за съда да прецени
искането за разкриване на банкова тайна по отношение на сметките
на кое лице се прави.

- констатирана е нередовност, изразяваща се в неплащане на дължима
държавна такса в размер на 25 лева на основание чл. 16 от Тарифата
за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,
доколкото по охранителното производство за разкриване на банкова
тайна се образува дело от граждански характер.

- искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ е
отхвърлено изцяло като подадено извън 6-месечния срок по чл. 175д,
ал. 1 ЗСВ, тъй като съдът е приел погрешно, че проверката касае
ежегодна декларация. В конкретния случай искането за разкриване
на сведения, представляващи банкова тайна, е свързано с проверка
на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, подадена в ИВСС на
06.11.2018 г.

- изцяло е отхвърлено искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ, подадено във връзка с допълнителна проверка по сигнал
– чл. 175з, ал. 5, пр. 2, вр. ал. 1 ЗСВ. Съдът е приел, че магистратът е
уведомен за започналата допълнителна проверка, но липсвали
указания за деклариране в определен срок на обстоятелствата,
посочени в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ. Приложеното към искането писмо от
ИВСС до декларатора  е непълно копие от  оригиналното.
Образуваните през 2017 г. и през 2018 г. ЧГД, по които

производствата са прекратени, са разгледани в закрито съдебно заседание
от определените докладчици. Постановените съдебни актове са
наименувани определения, а по изключение разпореждания - по делата, по
които съдът е приел, че производството по чл.62, ал.7 ЗКИ е с
административен характер.

През 2017 г. съдът само по едно от делата е прекратил
производството, поради  местна неподсъдност и го е изпратил на РС –
Бургас за разглеждане. По причина местна неподсъдност през 2018 г. са
прекратени производствата по 9 дела и по 10 съдиите от СРС са
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повдигнали спор за подсъдност пред СГС по изпратените им за
разглеждане ЧГД от РС – Сандански, РС – Благоевград, РС – Гоце Делчев,
РС – Етрополе, РС – Хасково и РС – Габрово.

По едно от делата от 2017 г. производството е прекратено като
недопустимо на основание чл. 126 ГПК предвид наличието на висящо
производство по друго ЧГД, образувано по идентично искане.

По няколко дела от 2017 г. производството е прекратено поради
липса на правен интерес за ИВСС от повторно разкриване на банкова
тайна по отношение на проверяваното лице. Без разглеждане  е оставено
искането и образуваното по него производство е прекратено на основание
чл. 299, ал. 2 ГПК, като процесуално недопустимо, тъй като по друго дело
на СРС вече има постановен окончателен съдебен акт за уважаване на
искането на ИВСС, при идентичност на обективните и субективните
предели на двете производства.

Едно от делата, образувани през 2018 г., е прекратено като погрешно
образувано по молба за поправка на ОФГ във вече постановено решение по
друго дело, образувано по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По три от прекратените дела, разгледани от председателя на 31-ви
състав, производствата за разкриване на банкова тайна по искане на ИВСС,
са определени като административни, по реда на чл. 24, ал. 1 АПК, вр. чл.
197 АПК, за разлика от останалите съдебни състави, които са възприели
производството като охранително, изрично позовавайки се на разпоредбата
на чл. 530 и сл. ГПК. Според съдията, по своята правна същност,
разкриването на банкова тайна и друга защитена от закона тайна от съд по
молба на държавен орган представлява индивидуален административен акт
по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, издаван от съд, действащ като
административен орган /§ 1, т. 1 in fine АПК/.  Това е така,  защото в
особено едностранно административно производство съдът издава
решение, с което, ако намери искането на държавния орган, в случая
ИВСС, за основателно, едностранно засяга правната сфера на определен
частноправен субект. Когато съд издава разрешения, с които засяга
частноправна сфера по искане на държавен орган, е налице
административен акт, издаван от съдия. Произнасяйки се по редовността
на искането, съдията  е посочил, че в специалния закон не са уредени
реквизитите, които следва да съдържа молбата за разкриване на банкова и
друга защитена от закона тайна, поради което е счел, че са приложими
общите реквизити на чл. 29 АПК.

По две от горецитираните три дела производствата са прекратени на
основание чл. 56, ал. 2, вр. чл. 30, ал. 1 АПК поради неизпълнение на
дадени от съда указания за отстраняване на нередовности в искането.

По третото дело искането е оставено без разглеждане и
производството е прекратено при липса на легитимация за подаване на
молба по чл. 175д, ал. 6 ЗСВ. Определеният срок за извършване на
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проверката според съдията е преклузивен и по отношение на подаване на
искането за разкриване на банкова тайна, тъй като крайните актове, с които
приключва проверката, са утежняващи индивидуални административни
актове, засягащи конституционни права на гражданите.

  ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И:

Административният ръководител на Софийския районен съд  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 и т. 9 ЗСВ,  като:
 1. Предприеме подходящи мерки, с цел стриктното спазване на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне до 24 часа по делата,
образувани по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна;
 2. Разпореди, при постъпване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ в съда, в служба „Регистратура“ да се отразява точния час, а не
само датата на постъпването.
 Административният ръководител на Софийски районен съд  да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от Софийски районен съд, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в Софийски районен съд, възложена със заповед №
ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към
Висшия съдебен съвет;
 2. Да се обсъди, анализира и обобщи практиката на съдиите от
Софийски районен съд с цел уеднаквяването й :
 - при определяне на предпоставките, касаещи допустимостта и
основателността на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и вида на
постановения съдебен акт;
 - при определяне вида и характера на производството по чл. 62,
ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ;
        - относно въпроса за срока за подаване на искането за разкриване
на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и обвързано ли е то със
срока за извършване на проверката за съответствие.
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РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Според справките от РС – Стара Загора не е извършено преброяване
на делата и бройки по отделните точки не са посочени. По съдии,
образуваните през 2017 г. дела по искания на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ, са общо 89 броя, а според сумата от делата с решения за уважаване
на искането - 81, с решения за уважаване на искането отчасти - 4 и с
решения за отхвърляне на искането – 2, образуваните през 2017 г. дела са
87.  От общите справки по съдии се установи още едно дело, приключило с
решение за уважаване на искането отчасти /освен посочените изрично в
съответната справка /ЧГД № 4990/2017 г/.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Стара Загора копия от
частни граждански дела:

-ЧГД № 4992/2017 г., ЧГД № 4273/2017 г., ЧГД № 4432/2017 г., ЧГД
№ 5108/2017 г., ЧГД № 5151/2017 г., ЧГД № 5275/2017 г., приключили с
решения за уважаване на искането изцяло;

-ЧГД № 5144/2017 г., ЧГД № 5145/2017 г., ЧГД № 5236/2017 г., ЧГД
№ 5238/2017 г., приключили с решения за уважаване на искането
частично;

-ЧГД № 4861/2017 г. и  ЧГД № 5235/2017 г., приключили с решения
за отхвърляне на искането.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7,  вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всичките
дела съдебният акт е постановен безспорно в законоустановения 24-часов
срок, в деня на образуването им.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

Проверените дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда като частни граждански дела. Върху първата страница на
искането са поставени два печата. В единият, поставен явно в служба
„Регистратура“ се съдържат данни за датата на постъпване на документа,
час и минути на постъпване, входящ номер на документа и подпис на
съдебен служител. В другия печат, чиито копия върху всички изпратени от
съда документи са много бледи и неясни, личат: номер на делото, дата на
образуване и име на определения докладчик. Делата са разпределени в
деня на постъпване на документите, респ. с образуването им.

Видно от приложените копия от протоколи за избор на съдия
докладчик, делата се разпределят на дежурен граждански съдия.
Разпределението е извършвано от дежурния съдия или от зам.председателя
на съда и ръководител на гражданското отделение. Делата са в група на
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разпределение: “По дежурство“, а група по натовареността „Обезпечение;
частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на
обезпечение.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Според копието от изпратеното решение по ЧГД № 4273/2017 г.,
делото е разгледано в публично заседание. Постановените актове по
делата, по които искането е уважено изцяло, са решения. Същите са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, служебните, роднински и съпружески качества на лицата,
за които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива изрично са
посочени: периодът на разкриване на сведенията, лицето – с три имена,
ЕГН и качество или постоянен адрес, банките, които следва да разкрият
сведения и са посочени конкретни сметки. Съдиите не са определяли срок
за разкриване на сведенията. Указани са: изпращане на препис от
решението на ИВСС и необжалваемостта на съдебния акт.

ЧГД № 4861/2017 г. и  ЧГД № 5235/2017 г. са приключили с решения
за отхвърляне на искането изцяло. По първото дело искането е прието за
неоснователно, тъй като не е приложена справка от регистъра по чл. 56а
ЗКИ, като вместо това е приложена справка за сметките на магистрата, с
когото лицето се намира във фактическо съжителство на съпружески
начала. С решението по второто дело искането е прието за неоснователно,
защото в приложената към него декларация, магистратът е посочил, че се
намира във фактическа раздяла със съпругата си по отношение, на която се
иска разкриване на банкова тайна. Съдът се е позовал на чл. 175б, ал. 5
ЗСВ.

ЧГД № 5144/2017 г., ЧГД № 5145/2017 г., ЧГД № 5238/2017 г., ЧГД
№ 5236/2017 г. са приключили с решения за уважаване на искането
частично. С решенията по първите три дела искането е прието за
неоснователно в частта по отношение на банкови сметки, фигуриращи в
справката от РБСС и закрити към релевантната дата – 31.12.2016 г. или
сметките са индивидуални на ЮЛ и по отношение на тях лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, е упълномощено лице, а не титуляр.

С решението по ЧГД № 5236/2017  г.  искането е прието за
неоснователно в частта, по отношение на непълнолетното лице, за което не
са представени доказателства, че е дете на магистрата /липсва справка от
НБДН/.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          За разлика от всички други съдилища, чиито дела по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ са предмет на проверката, в РС – Стара Загора, делата от този вид
през 2018 г. са повече от делата през 2017 г. Според броя на делата,
приключили с решение за уважаване на искането изцяло – 94, с решение за
уважаване на искането отчасти – 7 и с определение за прекратяване на
производството и изпращане на делото по подсъдност на друг РС – 2,
общият брой дела през 2018 г. е 103. Според справката за разпределените и
приключени от всеки съдия дела през 2018 г. сборът е 101 броя. Не е
коректна справката с делата, приключили с решение за уважаване на
искането отчасти, където са пропуснати 2 дела – ЧГД № 1959/2018 г. и
ЧГД № 2056/2018 г. – с докладчик съдия Емилия Енчева.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Стара Загора копия от
частни граждански дела:

 ЧГД № 3692/2018 г., ЧГД № 2878/2018 г., ЧГД № 2664/2018 г., ЧГД
№ 3635/2018 г., ЧГД № 4035/2018 г., ЧГД № 2294/2018 г., ЧГД №
1959/2018 г., ЧГД № 2251/2018 г., ЧГД № 2410/2018 г.,  приключили с
решения за уважаване на искането изцяло;

ЧГД № 1894/2018 г., ЧГД № 2488/2018 г., ЧГД № 2489/2018 г., ЧГД
№ 2881/2018 г., ЧГД № 2882/2018 г., ЧГД № 2885/2018 г., ЧГД №
2886/2018 г., приключили с решения за уважаване на искането частично.
Производствата по две от образуваните през 2018 г. дела, ЧГД №
3111/2018 г. и ЧГД № 3537/2018 г., са прекратени и изпратени по
подсъдност съответно в РС – Нова Загора и в РС – Бургас. Данните са
взети от изпратените копия от разпечатки от деловодната програма на
съда. Не са вписани мотивите на определенията, поради което не могат да
се направят категорични изводи защо съдът е приел, че делата не са му
подсъдни.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Според предоставените справки, през 2018 г. от всички образувани
дела, решенията по 4 са постановени в 3-дневен срок, по 6 – в 2-дневен
срок и по 3 – на следващия ден от образуването, вероятно в установения
срок. Останалите актове са постановени в деня на образуване на делата,
безспорно в законоустановения 24-часов срок.

Изводите за образуване и разпределение на делата също са
направени на базата на изпратените копия от дела, които са проверени.

Проверените дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС в съда като частни граждански дела с изключение на ЧГД №
1894/2018 г., по което искането е постъпило на 12.04.2018 г., а делото е
образувано и разпределено на 16.04.2018 г. Върху първата страница на
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искането са поставени два печата. В единият, поставен явно в служба
„Регистратура“ се съдържат данни за датата на постъпване на документа,
час и минути на постъпване, входящ номер на документа и подпис на
съдебен служител. В другия печат, чиито копия върху всички изпратени от
съда документи са много бледи и неясни, личат: номер на делото, дата на
образуване и име на определения докладчик. Делата са разпределени в
деня на постъпване на документите, респ. с образуването им. Видно от
приложените копия от протоколи за избор на съдия докладчик, делата се
разпределят на дежурен граждански съдия. Разпределението е извършвано
от дежурния съдия или от зам.председателя на съда и ръководител на
гражданското отделение. Делата са в група на разпределение “По
дежурство“, а група по натовареността „Обезпечение; частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването с изключение на три
дела, по които решението е постановено на следващия ден от
образуването, вероятно в 24-часовия законоустановен срок. Постановените
актове по делата, по които искането е уважено изцяло, са решения. Същите
са мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за
които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива изрично са посочени:
периодът на разкриване на сведенията, лицето – с три имена, ЕГН и
качество или постоянен адрес, банките, които следва да разкрият сведения
и са посочени конкретни сметки.

Съдиите не са определяли срок за разкриване на сведенията.
Указани са: изпращане на препис от решението на ИВСС и

необжалваемостта на съдебния акт.
С решение № 378 от 20.04.2018 год.  по ЧГД № 1959/2018 г.  съдът е

оставил без уважение искането за разкриване на информация за нает
банков сейф, при положение, че такова искане не е направено. Искането на
ИВСС се отнася за наличността към 31.12.2017 г. по сметките на лицата,
съгласно приложената справка от РБСС.

ЧГД № 1894/2018 г., ЧГД № 2488/2018 г., ЧГД № 2489/2018 г., ЧГД
№ 2881/2018 г., ЧГД № 2882/2018 г., ЧГД № 2885/2018 г., ЧГД №
2886/2018 г. са приключили с решения за уважаване на искането частично.
С решенията по делата искането е прието за неоснователно в частта по
отношение на банкови сметки, фигуриращи в справката от РБСС и закрити
към релевантната дата – 31.12.2017 г. или сметките са индивидуални на
ЮЛ и по отношение на тях лицето, за което се иска разкриване на банкова
тайна, е упълномощено лице, а не титуляр.
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III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна в РС

– Стара Загора са образувани около 87/89 дела. През 2018 г. броя на
образуваните по искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ дела е нараснал, макар и
с малко – около 101/103 дела.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Стара Загора се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Проверените дела са образувани в деня на постъпване на искането от
ИВСС, с изключение на едно дело от 2018 г., което е образувано след
четири дни. Делата са разпределени в деня на постъпване на документите,
респ. с образуването им. Видно от приложените копия от протоколи за
избор на съдия докладчик, делата се разпределят на дежурен граждански
съдия. Разпределението е извършвано от дежурния съдия или от
зам.председателя на съда и ръководител на гражданското отделение.
Делата са в група на разпределение: “По дежурство“, а група по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение.

Съгласно предоставената официална служебна справка през 2017 г.
по всичките дела съдебните актове са постановени в законоустановения
24-часов срок от постъпване на искането за разкриване на банкова тайна,
През 2018 г. срокът не е спазен по 10 дела, по които произнасянето е два
или три дни от образуването им, което е отстъпление от създадената през
предходната година добра практика.

Делата са разгледани от определените съдии докладчици, в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му. Постановените актове
по делата, по които искането е уважено изцяло, са решения. Същите са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето, респ. свързаните с него лица, за
които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода,
за който се отнасят сведенията. В диспозитива изрично са посочени:
периодът на разкриване на сведенията, лицето – с три имена, ЕГН и
качество или постоянен адрес, банките, които следва да разкрият сведения
и са посочени конкретни сметки. Съдиите не са определяли срок за
разкриване на сведенията. Указали са изпращане на препис от решението
на ИВСС и необжалваемостта на съдебния акт.

Всички отхвърлителни решения са постановени поради допуснати
неточности в искането от ИВСС или не са приложени необходимите
доказателства: направено е искане за разкриване на банкова тайна по
отношение на съпруг на магистрат, с когото той е посочил, че е във
фактическа раздяла, видно от приложеното копие от декларацията му; не е
приложена справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ; не е приложена справка
по НБД“Н“. Искането е прието за неоснователно в частта по отношение на
банкови сметки, фигуриращи в справката от РБСС и закрити към
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релевантната дата на разкриване на сведенията или по отношение на
банкови сметки, фигуриращи в справката, но които са индивидуални на
ЮЛ и по отношение на тях лицето, за което се иска разкриване на банкова
тайна, е упълномощено лице, а не титуляр. Отхвърлено е искане за
разкриване на банков сейф, каквото не е правено. Независимо, че искането
на проверяващия екип не е конкретно и препраща към приложената
справка, в него е посочено, че е само за банковите сметки на лицето.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Aдминистративният ръководител на Районен съд – Стара Загора
да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ, като:
 1. Предприеме мерки, делата по постъпващите в съда искания по
чл. 62, ал. 6  ЗКИ  да се образуват в деня на постъпване на искането;
 2. Предприеме подходящи мерки, с цел недопускане на
изключения от спазването на посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за
произнасяне не по-късно от 24 часа от постъпване на искането по
делата за разкриване на банкова тайна.
 Административният ръководител на Районен съд – Стара Загора
да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика
общо събрание на съдиите от РС –  Стара Загора,  на което да ги
запознае с акта за резултати от извършената тематична планова
проверка в РС – Стара Загора, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
         Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Търговище са общо 90
броя, от които 72 са приключили с решения за уважаване на искането
изцяло, по 15 дела искането е отхвърлено и по 3 дела производството е
прекратено на основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК /забрана за
пререшаемост/.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Търговище копия от
частни граждански дела:
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-ЧГД № 1353/2017 г., ЧГД № 1343/2017 г., ЧГД № 1534/2017 г. – с
решение за уважаване на искането изцяло, на различни докладчици;

-ЧГД № 1338/2017 г. и ЧГД № 1280/2017 г. – с решение за
отхвърляне на искането изцяло, на различни докладчици;

-ЧГД № 1490/2017 г., ЧГД № 1491/2017 г. и ЧГД № 1641/2017 г., по
които производството е прекратено на основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1
ГПК.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 89 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и по 1 дело – в 4-дневен срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се в
деня на постъпване на искането в съда от зам.председателя на съда или
друг съдия. Върху искането се поставят два печата. В единия е вписан
шифъра на делото, а в другия– входящия номер на документа и датата на
постъпването му, както и точния час. Делата са разпределени в деня на
постъпване на искането, респ. при образуване на делото, от
зам.председателя на съда или друг съдия, по изключение. Според
приложените копия от протоколи от избор на съдия докладчик групата на
разпределение на делата е: „Частни граждански дела“, а групата по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. Разпределят се на дежурен граждански
съдия.

2.Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записана датата на

провеждането му, съвпадаща с датата на образуването по всички
проверени дела. Постановените актове са решения, а  при прекратяване на
производството –  определения.

Постановените актове по делата, по които искането е уважено изцяло
или отхвърлено, са решения, които са мотивирани, като е изследван
въпросът за правомощията на подалия искането орган, качествата на
лицата, за които се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и
периода, за който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с
който искането е уважено, съдиите са постановили разкриване на
сведенията, съставляващи банкова тайна относно наличностите към
посочена дата по банкови сметки в посочени банки на лицето, определено
с три  имена, ЕГН, длъжностно качество и постоянен адрес. Сметките не са
индивидуализирани. Не е определян срок за разкриване на сведенията.
Указани са както изпращането на препис от решението на ИВСС, така и
необжалваемостта на акта.
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Мотивирани са и решенията, с които съдиите са отхвърлили
искането на инспектор от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. С решение №
341/07.08.2017 г. по ЧГД № 1338/2017 г. съдът е приел искането за
неоснователно, тъй като нямало приложен документ, удостоверяващ
качеството на магистрата като задължено лице по чл. 175а ЗСВ и от там и
качеството на лицето, негова дъщеря, като лице по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.
Освен това съдът се е позовал на липсата на документи относно
проверката на наличието на надлежна активна процесуална легитимация
на заявителя да иска разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна.
С решение №318/28.07.2017 г. по ЧГД № 1280/2017 г. съдът е приел
искането за неоснователно, тъй като към него липсвала заповед съобразно
чл. 56 от Правилника за организацията на дейността на ИВСС и за
дейността на администрацията и експертите, което препятствало
проверката на съда за наличието на надлежна активна процесуална
легитимация на оправомощения инспектор да поиска разкриване на
банкова тайна. И в двата случая съдиите изрично са приели,
неприложимост на процедурата по чл. 129, ал. 2 ГПК.

По трите дела, по които производството е прекратено, съдът е
обосновал основанието на чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК, тъй като по друго,
конкретно посочено ЧГД на същия съд, вече е било уважено идентично
искане на същия инспектор, касаещо същото лице, в същото качество и на
същото основание.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Търговище са общо 47
броя, като по всички искането е уважено изцяло.

Бяха проверени изпратените от РС - Търговище копия от следните
частни граждански дела: ЧГД № 728/2018 г., ЧГД № 945/2018 г., ЧГД №
797/2018 г. и ЧГД № 1030/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 45 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и по 2 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуват се в
деня на постъпване на искането в съда от зам.председателя на съда или
друг съдия. Върху искането се поставят два печата. В единия е вписан
шифъра на делото, а в другия– входящия номер на документа и датата на
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постъпването му, както и точния час. Делата са разпределени в деня на
постъпване на искането, респ.  при образуване на делото от
зам.председателя на съда или друг съдия, по изключение. Според
приложените копия от протоколи от избор на съдия докладчик групата на
разпределение на делата е „Частни граждански дела“, а групата по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. Разпределят се на дежурен граждански
съдия.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Постановените актове по делата, по които искането е уважено изцяло
са решения, които са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, качествата на лицата, за които
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за
който се отнасят сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който
искането е уважено, съдиите са постановили разкриване на сведенията,
съставляващи банкова тайна относно наличностите към посочена дата по
банкови сметки в посочени банки на лицето, определено с три  имена,
ЕГН, длъжностно качество и постоянен адрес. Сметките не са
индивидуализирани. Не е определян срок за разкриване на сведенията.
Указани са както изпращането на препис от решението на ИВСС, така и
необжалваемостта на акта.

III. Изводи
          През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Търговище са образувани 90 дела, от които
72 са приключили с решения за уважаване на искането изцяло, по 15 дела
искането е отхвърлено и по 3 дела производството е прекратено на
основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК /забрана за пререшаемост/. През
2018 г.  образуваните дела са 47, почти два пъти по-малко, като по всички
искането е уважено изцяло.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Търговище се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Образуват се в деня на постъпване на искането в съда от зам.председателя
на съда или друг съдия. Регистрира се точния час на постъпване на
документите. Делата са разпределени в деня на постъпване на искането,
респ. при образуване на делото, от зам.председателя на съда или друг
съдия, по изключение. Според приложените копия от протоколи от избор
на съдия докладчик групата на разпределение на делата е: „Частни
граждански дела“, а групата по натовареността „Обезпечение; частни
жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.
Разпределят се на дежурен граждански съдия.
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          Съгласно предоставената официална служебна справка, срокът за
произнасяне по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е спазен по всички дела, образувани в РС
– Търговище. Констатирано бе едно единствено изключение и то през
първата проверена година - 2017 г.

Делата са разгледани от определените съдии докладчици, в закрито
заседание, като е записана датата на провеждането му, съвпадаща с датата
на образуването по всички проверени дела. Постановените актове са
решения, а  при прекратяване на производството –  определения.

Решенията, с които искането е уважено изцяло или отхвърлено, са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, качествата на лицата, за които се иска разкриване на
банкова тайна, целите на искането и периода, за който се отнасят
сведенията. В диспозитива на съдебния акт, с който искането е уважено,
съдиите са постановили разкриване на сведенията, съставляващи банкова
тайна относно наличностите към посочена дата по банкови сметки в
посочени банки на лицето, определено с три  имена, ЕГН, длъжностно
качество и постоянен адрес. Сметките не са индивидуализирани. Не е
определян срок за разкриване на сведенията.

През 2017 г. в съда се констатира различна практика по отношение
предпоставките за основателност на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
Като изключим решенията, с които исканията са уважени, в решенията, с
които исканията са отхвърлени, съдиите са се позовали на липсата на
документи относно проверката на наличието на надлежна активна
процесуална легитимация на заявителя да иска разкриване на сведения,
съставляващи банкова тайна. В отделни решения е конкретизирано, че
липсва заповед съобразно чл. 56 от Правилника за организацията на
дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и експертите,
което препятствало проверката на съда за наличието на надлежна активна
процесуална легитимация на оправомощения инспектор да поиска
разкриване на банкова тайна. Тази практика явно изцяло е изоставена през
2018 г., тъй като не се установяват отхвърлителни решения.

По проверените дела с отхвърлителни решения съдиите изрично са
приели неприложимост на процедурата по чл. 129, ал. 2 ГПК.

По прекратените производства съдът е посочил основанието по чл.
299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК, тъй като по друго ЧГД на същия съд, вече е било
уважено идентично искане на същия инспектор, касаещо същото лице, в
същото качество и на същото основание.

Указани са както изпращането на препис от решението на ИВСС,
така и необжалваемостта на акта.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд –Търговище да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Търговище, на което да ги запознае с акта
за резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Търговище, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Хасково дела са общо 66
броя. По 62 дела са постановени определения за прекратяване на
производството и изпращането им по подсъдност на СРС. По едно от тях
СРС повдига препирня за подсъдност и СГС определя РС – Хасково за
компетентен да разгледа искането. По това дело, ЧГД № 1976/2017 г.,  РС
– Хасково е постановил решение, с което искането е уважено. По
производствата по 4 ЧГД, образувани по изпратени по подсъдност от СРС
дела, РС – Хасково е повдигнал спор за подсъдност. ОС – Хасково е
определил СРС за компетентен да разгледа делата.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Хасково копия от частни
граждански дела:

ЧГД № 1976/2017 г. е образувано на 14.08.2017 г., по постъпило на
същата дата искане от ИВСС за разкриване на банкова тайна. Върху
искането са поставени два печата на съда. Единият съдържа входящ номер
на документа, дата на постъпването му, дата на пощенското клеймо и име
и подпис на съдебния деловодител. Другият печат съдържа акта за
образуване на делото, вида и номера на същото, името на докладчика,
правно основание, дата на образуване и подпис на председател.
Разпределено е от съдия на същата дата при използване на опцията „на
дежурен съдия“ и за докладчик е определен съдия Панайотов. Според
протокола за избор на съдия докладчик групата на разпределение е
„граждански дела по дежурство“, а групата по натовареността е
„обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. С определение № 995/14.08.2017 г. съдията е
приел, че делото не му е местно подсъдно, прекратил е производството и
го е изпратил по компетентност на СРС. Определението е съобщено на
ИВСС, но не е обжалвано. Съдът се е позовал на обстоятелството, че в
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ЗКИ не се съдържа норма, определяща местната подсъдност на този вид
дела, за разлика от чл. 62, ал. 7 определящ родовата подсъдност. Приел е,
че по своя едностранен, безспорен характер и необжалваемостта на
постановения акт, производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ се доближава най-
много до охранителните производства Тъй като лицето, спрямо което се
иска разкриване на банкова тайна не разполагало със законово определени
средства за защита в производството, се обезсмисляло определянето на
подсъдността в зависимост от постоянния адрес на това лице. Изложени са
аргументи и във връзка с това, че произнасянето по искането не е свързано
с извършването на фактически и правни действия от местно компетентния
съд в съдебния район по постоянен адрес, както и с необходимостта от
бързина и процесуална икономия, сочещи на това местната подсъдност да
е тази по адреса на молителя, т.е. ИВСС.
          На 04.09.2017 г. делото е изпратено на СРС, където на 11.09.2017 г. е
образувано ЧГД № 62842/2017 г. С определение от същата дата съдията-
докладчик Велкова, 81 състав от Трето ГО на СРС, е повдигнал спор за
подсъдност между СРС и РС – Хасково пред СГС.
           В СГС на 15.09.2017 г. е образувано ВЧГД № 11784/2017 г. С
определение № 26589 от 13.10.2017 г. IV-В въззивен състав на СГС е
определил РС – Хасково за компетентен да се произнесе по искането на
ИВСС, като му е изпратил делото за продължаване на
съдопроизводствените действия. Съдебният състав е приел, че
производството за разкриване на банкова тайна е охранително, тъй като се
инициира от търсещ съдействие от съда правен субект, има едностранен
характер, отличава се с бързина на произнасянето, а постановеният
съдебен акт не подлежи на обжалване. Приложимата разпоредба, целяща
да улесни заинтересованото лице, е чл. 531, ал. 2 ГПК, според която
молбата за съдействие се разглежда от районния съд по постоянния
адрес/седалището на молителя. По аргумент от чл. 119, ал. 1 – ал. 3 ГПК,
намираща приложение и в охранителните производства, на основание
препращащата норма на чл. 540 ГПК, обаче, съдът не следи служебно за
спазването на местната подсъдност. Прието е, че РС –Хасково не е
разполагал с правомощието служебно да констатира неспазването на
установената в чл. 531, ал. 2 ГПК местна подсъдност и незаконосъобразно
е прекратил производството по образуваното пред него охранително
производство.

В РС – Хасково делото е постъпило на 20.10.2017 г. и незабавно е
докладвано на докладчика – съдия Панайотов. С определение №
1334/20.10.2017 г. съдът е разрешил разкриване на сведения за наличността
по банкови сметки към 31.12.2016 г. на определено лице, съобразно
приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра на БНБ
по чл. 56а ЗКИ.
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           1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 65 дела
съдебният акт е постановен в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и  по 1 дело определението е постановено на
следващия ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуването и
разпределението на делата в Хасковския районен съд се осъществява
съобразно Вътрешни правила. Съгласно тях в РС – Хасково образуваните
дела се разпределят по видове, според техния характер, съобразно
разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2 и 5 ПАС. Номерата на гражданските,
административните и наказателните дела се получават автоматично от
ЦСРД и се въвеждат от съдебните деловодители в деловодната програма
САС „Съдебно деловодство“. Считано от 01.01.2017 г. са обособени две
отделни нови групи дела – „наказателни дела по дежурство“ и „граждански
дела по дежурство“. Заповедта на административния ръководител е
издадена въз основа на решение на общото събрание на съдиите в РС –
Хасково. Дежурните съдии се произнасят по постъпилите в периода на
съответното дежурство искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ. Периодично се
изготвя график за седмичните дежурства на съдиите в РС – Хасково, който
се съгласува с магистратите и се утвърждава от административния
ръководител. Разпределението на делата по дежурство се извършва на
принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на
делата, чрез използване на ЦСРД, от дежурния съдия, определен съгласно
графика за дежурствата.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
През 2017 г. в РС – Хасково е разгледано по същество само едно от

постъпилите общо 66 искания от ИВСС за разкриване на банкова тайна и
то след като по спора за подсъдност, повдигнат от СРС, СГС е определил
РС – Хасково за компетентен да го разгледа. По 4 от делата, изпратени по
подсъдност от СРС, РС – Хасково е повдигнал препирня за подсъдност.
Практиката на съдиите от РС – Хасково, подкрепена от ОС – Хасково, е
константна що се отнася до приложението на разпоредбите, определящи
местно подсъдния съд по тези искания. По всички образувани дела
производствата са прекратени и делата са изпратени за разглеждане по
подсъдност от СРС, по седалището и адреса на управление на ИВСС,
подал исканията.

По делото, по което искането е уважено, съдията е постановил
съдебен акт, именуван определение. В диспозитива са посочени: период на
разкриване на сведенията и лицето, като по отношение на банките и
сметките, съдията е препратил към приложената с искането от ИВСС
справка по чл. 56а ЗКИ.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Хасково са общо 34 броя.
По 30 дела производствата са прекратени и изпратени по подсъдност на
СРС, който по 3 дела е повдигнал препирня за подсъдност пред  СГС. СГС
е определил за компетентен да разгледа исканията и по трите дела РС –
Хасково. По тях са постановени решения, с които искането е уважено –
ЧГД № 1394/2018 г., ЧГД № 1396/2018 г. и ЧГД № 1451/2018 г. По 4 дела:
ЧГД № 1774/2018 г., образувано на 20.07.2018 г.;  ЧГД № 1776/2018г.,
образувано на 20.07.2018 г.; ЧГД № 1856/2018 г., образувано на 31.07.2018
г.  и ЧГД № 1868/2018 г., образувано на 02.08.2018 г., са постановени
решения, с които исканията на ИВСС са уважени.

Бяха проверени изпратените от РС – Хасково копия от следните
частни граждански дела:

ЧГД № 1394/2018 г. е образувано на 04.06.2018 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС. Върху искането са поставени два печата на
съда, идентични с описаните по делото от 2017 г., като в първият печат е
вписан и часът на постъпване на искането в съда. Разпределено е на
04.06.2018 г. от  дежурен съдия на дежурен съдия и за докладчик е
определен съдия Вунов. С определение № 793/04.06.2018 г. съдията-
докладчик е прекратил производството по делото и го е изпратил по
подсъдност на СРС. Съдията е приел, че производството по разкриване на
банкова тайна се доближава до охранителните производства по своя
едностранен, безспорен характер и необжалваемост на постановения
съдебен акт. Доближава се и до спорната съдебна администрация от гледна
точна на преценката за целесъобразност, едностранно изменение на
гражданските правоотношения и целенасочено засягане на правната сфера
на лице, различно от молителя. В тази връзка съдът е приел
производството за специфично, нито спорна, нито безспорна съдебна
администрация на граждански правоотношения. Според съда,
евентуалното определяне на местната подсъдност в производството по чл.
62, ал. 7 ЗКИ въз основа на постоянния адрес на проверяваното лице, не би
съответствало на правните принципи и логика, обуславящи установяването
на местната подсъдност в гражданския процес. Подробно са развити
същите  съображения, идентични с изложените в определението по
описаното дело от 2017 г. на РС – Хасково, че: лицето, спрямо което се
разкрива банковата тайна не е страна в производството и не разполага със
средства на процесуална защита, произнасянето по искането не е свързано
с извършването на фактически и правни действия от местно компетентния
съд в съдебния му район, както и с необходимостта от бързина и
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процесуална икономия, сочещи на това местната подсъдност да е тази по
адреса на молителя, т.е. ИВСС.

С определение № 17113/07.08.2018 г. шести съдебен състав от
Търговско отделение на СГС, ЧЖ, е определил РС – Хасково за местно
компетентен да разгледа искането на ИВСС и му е изпратил делото за
разглеждане. Мотивите на СГС: Нормата на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6 ЗКИ не
определя кой е районният съд, компетентен да се произнесе по
отправеното искане за разкриване на банкова тайна, изходящо от ИВСС.
Това е преодоляно с изменението на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от
12.06.2018 г., в сила от 15.06.2017 г./, съгласно който искането се прави
пред РС, в чийто район е постоянния адрес на лицето. По този начин се
преодолява противоречивата съдебна практика относно местно
компетентния съд, както е посочено в мотивите към проекта на Закона за
изменение и допълнение на ЗСВ. В закона не е предвидена преходна и
заключителна разпоредба, определяща, че започналите производства се
приключват по досегашния ред. С оглед на това и доколкото се касае до
процесуална норма, с незабавно действие, то компетентният съд е
районният съд, в чийто район е постоянния адрес на лицето.

Делото е постъпило в РС – Хасково на 10.08.2018 г. и незабавно е
докладвано на съдия Вунов. С решение № 1159/10.08.2018 г. по ЧГД №
1394/2018 г. съдът е разрешил разкриването на банкова тайна за
наличността към 31.12.2017 г. по банковите сметки на лицата, като е
посочил банките, а сметките е определил с вида им и датата на
откриването, номер не е записан.

ЧГД № 1396/2018 г. е образувано на 04.06.2018 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС. Поставени са двата печата с вписани данни.
Разпределено е на 04.06.2018 г. от дежурен съдия на дежурен съдия Вунов.
С определение № 794/04.06.2018 г. съдът е прекратил производството по
делото и го е изпратил по подсъдност на СРС, където на 03.07.2018 г. е
образувано ЧГД № 43644/2018 г. С определение № 443003 от 03.07.2018 г.
СРС, Второ ГО, 156 състав, е прекратил производството по делото,
повдигнал е препирня за подсъдност и го е изпратил на СГС за определяне
на компетентния съд. По образуваното на 10.07.2018 г. ВЧГД № 9190/2018
г. първи състав на ГО на СГС с докладчик – съдия Мария Кузманова, се е
произнесъл с определение № 28186 на 05.12.2018 г., т. е след 5 месеца.
Софийският градски съд е определил РС – Хасково за местно компетентен
да разгледа искането на ИВСС, като се е позовал на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ,
сочеща, че искането се прави пред районния съд, в чийто район е
постоянния адрес на лицето. Делото е постъпило в РС – Хасково на
10.12.2018 г. С решение № 1807/12.12.2018 г. по ЧГД № 1396/2018 г.,
съдия Вунов е уважил искането, като е посочил период, лица, банки и
банкови сметки по вида им, титуляр  и датата на откриването им.



227

ЧГД № 1451/2018 г. е образувано на 08.06.2018 г. по постъпило на
същата дата в 10,21 часа искане от ИВСС. Поставени са двата печата с
вписани данни. Разпределено е на 08.06.2018 г. от дежурен съдия на
дежурен съдия Вунов. С определение № 833/08.06.2018 г. съдът е
прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на
СРС, където на 03.07.2018 г. е образувано ЧГД № 43618/2018 г. С
определение № 442934 от 03.07.2018 г. СРС, Второ ГО, 156 състав, е
прекратил производството по делото, повдигнал е препирня за подсъдност
и го е изпратил на СГС за определяне на компетентния съд. По
образуваното на 10.07.2018 г. ВЧГД № 9189/2018 г. състав от Първо ГО на
СГС се е произнесъл с определение № 15734 на 13.07.2018 г. Софийският
градски съд е определил РС – Хасково за местно компетентен да разгледа
искането на ИВСС и му е изпратил делото за продължаване на
съдопроизводствените действия. СГС се е позовал на разпоредбата на чл.
175д, ал. 6 ЗСВ /ред. ДВ бр. 49/2018 г., обн. 12.06.2018 г./ Съдът изрично е
посочил, че нормата е влязла в сила след подаване на искането и след
постановяване на определението от 08.06.2018 г. по ЧГД № 1451/2018 г. на
РС – Хасково, но доколкото тя е процесуална норма и няма предвидени
правила, уреждащи заварените производства, има действие и по
отношение на производството, по което няма постановен краен съдебен
акт. Делото е постъпило в РС – Хасково на 17.07.2018 г. С решение №
1062/19.07.2018 г. по ЧГД № 1451/2018 г. съдия Вунов е уважил искането.

ЧГД № 1776/2018 г. е образувано на 20.07.2018 г. по постъпило на
същата дата, в 10,18 часа  искане от ИВСС. Поставени са двата печата.
Разпределено е на 20.07.2018 г. от дежурен съдия на дежурен съдия. С
решение № 1075/20.07.2018 г. съдия Кючуков е разрешил разкриване на
банкова тайна по наличността към 31.12.2017 г. по банковите сметки на
лицата, като е посочил банките и номерата на сметките.

ЧГД № 1774/2018 г. е образувано на 20.07.2018 г. по постъпило на
същата дата, в 10,10 часа  искане от ИВСС. Поставени са двата печата.
Разпределено е на 20.07.2018 г. от дежурен съдия на дежурен съдия. С
решение № 1074/20.07.2018 г. съдия Кючуков е разрешил разкриване на
банкова тайна по наличността към 26.06.2017 г. по банковите сметки на
лицата, като е посочил банките и номерата на сметките.

ЧГД № 1856/2018 г. е образувано на 31.07.2018 г. по постъпило на
същата дата, в 9,50 часа  искане от ИВСС. Поставени са двата печата.
Разпределено е на 31.07.2018 г. от дежурен съдия на дежурен съдия. С
решение № 1106/31.07.2018 г. съдия Иванова е разрешила разкриване на
банкова тайна по наличността към 31.12.2017 г. по банковите сметки на
лицата, като е посочила банките и  е индивидуализирала сметките по вид,
дата на откриване и титуляр.

ЧГД № 1868/2018 г. е образувано на 02.08.2018 г. по постъпило на
същата дата, в 10,08 часа  искане от ИВСС. Поставени са двата печата.
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Разпределено е на 02.08.2018 г. от дежурен съдия на дежурен съдия. С
решение № 1124/02.08.2018 г. съдия Иванова е разрешила разкриване на
банкова тайна по наличността към 31.12.2017 г. по банковите сметки на
лицето, като е посочила банките и  е индивидуализирала сметките по вид,
дата на откриване и титуляр.

Във всички проверени решения съдиите не са определяли срок за
разкриване на сведенията. Указано е, че решението не подлежи на
обжалване. Не е указано изпращане на заверен препис от решението на
ИВСС, но с нарочно писмо преписи са изпратени.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всички 34
дела съдебният акт – определение или решение е постановен в
законоустановения 24-часов срок, в деня на образуване на делата.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Образуването и
разпределението на делата в Хасковския районен съд се осъществява
съобразно Вътрешни правила. Съгласно тях в РС – Хасково образуваните
дела се разпределят по видове, според техния характер, съобразно
разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2 и 5 ПАС. Номерата на гражданските,
административните и наказателните дела се получават автоматично от
ЦСРД и се въвеждат от съдебните деловодители в деловодната програма
САС „Съдебно деловодство“. Считано от 01.01.2017 г. са обособени две
отделни нови групи дела – „наказателни дела по дежурство“ и „граждански
дела по дежурство“. Заповедта на административния ръководител е
издадена въз основа на решение на общото събрание на съдиите в РС –
Хасково. Дежурните съдии се произнасят по постъпилите в периода на
съответното дежурство искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ. Периодично се
изготвя график за седмичните дежурства на съдиите в РС – Хасково, който
се съгласува с магистратите и се утвърждава от административния
ръководител. Разпределението на делата по дежурство се извършва на
принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на
делата, чрез използване на ЦСРД, от дежурния съдия, определен съгласно
графика за дежурствата.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Проверените дела са разгледани от определения съдия докладчик в

закрито съдебно заседание, проведено в деня на постъпване на искането,
респ. – на образуване на делото. Съдебните актове са постановени на
същата дата и са именувани решения по делата, по които искането е
уважено. По прекратените производства са постановени определения,
също в законоустановения срок.

По всички дела, образувани до обнародване на изменението на
разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г., на брой 30,
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производствата са прекратени и изпратени по подсъдност на СРС, с оглед
на вече установената трайна практика на съда досежно местната
подсъдност на производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Постановените решения са мотивирани. В диспозитива им изрично
са посочени периодът на разкриване на сведенията, лицата и банките.
Банковите сметки са индивидуализирани различно, или чрез номерата им,
или по вид, дата на откриване и титуляр.

III. Изводи
През 2017 г. в РС – Хасково от образуваните 66 дела по искане на

ИВСС за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, по 62 са
постановени определения за прекратяване на производството и
изпращането им по подсъдност на СРС. След повдигнат от СРС спор за
подсъдност, СГС е определил РС – Хасково за компетентен да разгледа
искането. В РС – Хасково е постановено решение, с което искането е
уважено. От своя страна РС – Хасково е повдигнал спор за подсъдност по 4
дела, изпратени от СРС. ОС – Хасково е определил СРС за компетентен да
разгледа делата. От образуваните през 2018 г. 34 дела по искане на ИВСС
за разкриване на банкова тайна, производствата по 30 са прекратени и
изпратени по подсъдност на СРС, който е повдигнал препирня за
подсъдност по 3 от тях. По 4 дела, образувани в периода от 20.07.2018 г. до
02.08.2018 г., са постановени решения, с които исканията на ИВСС са
уважени.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Хасково се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
Регистрира се точния час на постъпване на искането в съда. Образуването
и разпределението на делата в Хасковския районен съд се осъществява
съобразно Вътрешни правила. Съгласно тях в РС – Хасково образуваните
дела се разпределят по видове, според техния характер, съобразно
разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2 и 5 ПАС. Номерата на гражданските,
административните и наказателните дела се получават автоматично от
ЦСРД и се въвеждат от съдебните деловодители в деловодната програма
САС „Съдебно деловодство“. Считано от 01.01.2017 г. са обособени две
отделни нови групи дела – „наказателни дела по дежурство“ и „граждански
дела по дежурство“. Заповедта на административния ръководител е
издадена въз основа на решение на общото събрание на съдиите в РС –
Хасково. Дежурните съдии се произнасят по постъпилите в периода на
съответното дежурство искания по чл. 62, ал. 6 ЗКИ. Периодично се
изготвя график за седмичните дежурства на съдиите в РС – Хасково, който
се съгласува с магистратите и се утвърждава от административния
ръководител. Разпределението на делата по дежурство се извършва на
принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на
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делата, чрез използване на ЦСРД, от дежурния съдия, определен съгласно
графика за дежурствата.
         Съгласно предоставената официална служебна справка по всички
частни граждански дела, образувани в съда по искане на ИВСС за
разкриване на банкова тайна, съдиите са се произнесли в
законоустановения срок по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
          Образуваните по искане от ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  частни
граждански дела са разгледани от определения съдия докладчик, в закрито
съдебно заседание, като е посочен денят на провеждането му. През 2017 г.
в РС – Хасково е разгледано по същество само едно от постъпилите общо
66 искания от ИВСС за разкриване на банкова тайна, от тях 4 – изпратени
по подсъдност от СРС. Практиката на съдиите от РС – Хасково,
подкрепена от ОС – Хасково, различна от практиката на СРС и СГС, е
константна що се отнася до приложението на разпоредбите, определящи
местно подсъдния съд по тези искания. По всички образувани дела
производствата са прекратени и делата са изпратени за разглеждане по
подсъдност от СРС, по седалището и адреса на управление на ИВСС,
подал исканията. Съдиите са се позовали на разпоредбата на чл. 62, ал. 7
ЗКИ, определяща родовата подсъдност на делата, но не и местната. Приели
са, че по своя едностранен, безспорен характер и необжалваемостта на
постановения акт, производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ се доближава най-
много до охранителните производства. Според тях, определянето на
подсъдността в зависимост от постоянния адрес на посоченото в искането
лице, се обезсмисляло, тъй като лицето не разполагало със законово
определени средства за защита в производството, Изложени са аргументи и
във връзка с това, че произнасянето по искането не е свързано с
извършването на фактически и правни действия от местно компетентния
съд в съдебния район по постоянен адрес, както и с необходимостта от
бързина и процесуална икономия, сочещи на това местната подсъдност да
е тази по адреса на молителя, т.е. ИВСС. Същите мотиви в други
определения са допълнени. Съдиите са приели, че производството по
разкриване на банкова тайна се доближава до охранителните производства
по своя едностранен, безспорен характер и необжалваемост на
постановения съдебен акт, но се доближава и до спорната съдебна
администрация от гледна точна на преценката за целесъобразност,
едностранно изменение на гражданските правоотношения и целенасочено
засягане на правната сфера на лице, различно от молителя. В тази връзка
съдът е приел производството за специфично, нито спорна, нито безспорна
съдебна администрация на граждански правоотношения. Според съда,
евентуалното определяне на местната подсъдност в производството по чл.
62, ал. 7 ЗКИ въз основа на постоянния адрес на проверяваното лице, не би
съответствало на правните принципи и логика, обуславящи установяването
на местната подсъдност в гражданския процес.



231

          Съдебен състав от СГС през 2017 г. е приел, че производството за
разкриване на банкова тайна е охранително. Приложимата разпоредба,
целяща да улесни заинтересованото лице, е чл. 531, ал. 2 ГПК. По аргумент
от чл. 119, ал. 1 – ал. 3 ГПК, намираща приложение и в охранителните
производства, на основание препращащата норма на чл. 540 ГПК, СГС е
приел, че съдът не следи служебно за спазването на местната подсъдност.
Според СГС РС – Хасково не е разполагал с правомощието служебно да
констатира неспазването на установената в чл. 531, ал. 2 ГПК местна
подсъдност и незаконосъобразно е прекратил производството по
образуваното пред него охранително производство. През 2018 г. СГС се е
се е позовал на разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ред. ДВ бр. 49/2018 г.,
обн. 12.06.2018 г./ Съдът изрично е посочил, че нормата е влязла в сила
след подаване на искането и след постановяване на определението от РС –
Хасково, но доколкото тя е процесуална норма и няма предвидени
правила, уреждащи заварените производства, има действие и по
отношение на производството, по което няма постановен краен съдебен
акт.
           Нормата на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6 ЗКИ не  определя кой е районният
съд, компетентен да се произнесе по отправеното искане за разкриване на
банкова тайна, изходящо от ИВСС. Това е преодоляно с изменението на
чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г., в сила от 15.06.2017 г./,
съгласно който искането се прави пред РС, в чийто район е постоянния
адрес на лицето. По този начин се преодолява противоречивата съдебна
практика относно местно компетентния съд, както е посочено в мотивите
към проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ.

По всички дела, образувани до обнародване на изменението на
разпоредбата на чл. 175д, ал. 6 ЗСВ /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г./,
производствата са прекратени и изпратени по подсъдност на СРС, с оглед
на вече установената трайна практика на съда досежно местната
подсъдност на производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
          По единственото дело от 2017 г., по което искането е уважено,
съдията е постановил съдебен акт, именуван определение. През 2018 г.
актовете, с които искането е уважено са именувани решения.
Постановените съдебни актове са мотивирани. В диспозитива им изрично
са посочени периодът на разкриване на сведенията, лицата и банките.
Банковите сметки са индивидуализирани различно, или чрез номерата им,
или по вид, дата на откриване и титуляр. По отношение на банките и
сметките, се установи и препращане към приложената с искането от ИВСС
справка по чл. 56а ЗКИ.

Във всички проверени решения съдиите не са определяли срок за
разкриване на сведенията. Указано е, че решението не подлежи на
обжалване. Не е указано изпращане на заверен препис от решението на
ИВСС, но с нарочно писмо преписи са изпратени.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Хасково да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Хасково, на което да ги запознае с акта
за резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Хасково, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

РАЙОНЕН СЪД - ЦАРЕВО
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Царево са общо 8  броя,
всички приключени с решение, с което искането е уважено изцяло.

Бяха проверени следните изискани и получени в РС – Царево, по
време на КПП, във връзка с ТПП копия от частни граждански дела: ЧГД №
362/2017 г., ЧГД № 363/2017 г., ЧГД № 364/2017 г., ЧГД № 365/2017 г.,
ЧГД № 373/2017 г., ЧГД № 395/2017 г., ЧГД № 431/2017 г., ЧГД №
464/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Царево се
образуват частни граждански дела, съобразно разпоредбата на чл. 80, ал. 1,
т. 2, б.“б“ ПАС. Всички проверени дела са образувани в деня на
постъпване на искането от ИВСС в съда, от административния
ръководител или от дежурния съдия, респ. друг районен съдия в негово
отсъствие. Върху първата страница на искането от ИВСС са поставени два
печата. В единия печат се съдържат данни за наименованието на съда,
входящия номер на документа, датата на постъпването му, които са
удостоверени от деловодител с посочени имена и подпис. Другият печат
съдържа акта за образуване на делото. Данните са досежно вида на делото-
частно гражданско дело, номера и датата на образуването му, с положен
подпис на образуващия съдия – председателя на съдия или друг районен
съдия в негово отсъствие. Разпределението на делата е извършено в деня
на постъпване на искането, едновременно с образуването им, от съдията,
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който ги е образувал. Разпределени са на дежурен съдия. Групата на
разпределение е: „частни граждански дела“, а групата по натовареността:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“. При преразпределение, новият докладчик се
определя автоматично между присъстващите на работа съдии, като се
изключват отсъстващите по обективни причини, респ. направилия си отвод
съдия. Преразпределено е ЧГД № 373/2017 г., поради направен отвод от
съдия Танев, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и обоснован с
обстоятелството, че искането е по повод банковите сметки на докладчика и
съществува вероятност да се породят съмнения относно безпристрастното
и обективно постановяване на съдебния акт.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Всички проверени дела са разгледани от определения съдия-

докладчик в закрито заседание, проведено в деня на образуването им, респ.
– в деня на постъпване на искането от ИВСС в съда. Решенията са
постановени същия ден и са мотивирани. В диспозитива съдът е
постановил разкриване на банкова тайна относно наличностите към
посочена дата по сметките на проверяваното от ИВСС лице, съгласно
приложената към искането справка за банкови сметки по регистъра по чл.
56а ЗКИ, като в решенията по ЧГД № 362/2017 г., ЧГД № 363/2017 г., ЧГД
№ 364/2017 г., ЧГД № 365/2017 г., сметките са индивидуализирани чрез
посочване на номера им. С всички решения съдиите са определяли
едномесечен срок за разкриване на сведенията, като не е посочена начална
дата. Всички лицензирани банки в Република България са задължени да
дадат сведенията, посочени по-горе в диспозитива. Указана е
необжалваемостта на решението. С нарочно писмо на ИВСС е изпратен
заверен препис от съдебния акт.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Царево са общо 6  броя,
всички приключени с решения за уважаване на искането, от които 5
постановени в деня на образуването и 1 – на следващия ден.

Бяха проверени следните изискани и получени при осъществяване на
КПП в РС - Царево копия от частни граждански дела: ЧГД № 76/2018 г.,
ЧГД № 167/2018 г., ЧГД № 211/2018 г., ЧГД № 2254/2018 г., ЧГД №
234/2018 г. и ЧГД № 235/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Всички
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проверени дела са образувани в деня на постъпване на искането от ИВСС в
съда от административния ръководител Върху първата страница на
искането от ИВСС са поставени два печата. В единия печат се съдържат
данни за наименованието на съда, входящия номер на документа, датата на
постъпването му, които са удостоверени от деловодител с посочени имена
и подпис. През 2018 г. в този печат се вписва и точния час на постъпването
на документите. Другият печат съдържа акта за образуване на делото.
Данните са досежно вида на делото - частно гражданско дело, номера и
датата на образуването му, с положен подпис на председателя на съда
Разпределението на делата е извършено в деня на постъпване на искането,
едновременно с образуването им, от председателя на съда. Разпределени са
на дежурен съдия. Групата на разпределение е: „частни граждански дела“,
а групата по натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
Всички проверени дела са разгледани от определения съдия-

докладчик в закрито заседание, проведено в деня на образуването им, респ.
– в деня на постъпване на искането от ИВСС в съда, с изключение на едно
дело – ЧГД № 167/2018 г., разгледано на следващия ден от постъпването
на дата 25.04.2018 г., 14,31 часа. Решенията са постановени в деня на
провеждане на заседанието, т.е. по 5 от делата в деня на образуването и по
1 – на следващия ден и са мотивирани. В диспозитива съдът е постановил
разкриване на банкова тайна относно наличностите към посочена дата по
сметките на проверяваното от ИВСС лице/свързаните с него лица,
съгласно приложената към искането справка за банкови сметки по
регистъра по чл. 56а ЗКИ. Във всички решения е определен едномесечен
срок за разкриване на сведенията, като не е посочена начална дата. Всички
лицензирани банки в Република България са задължени да дадат
сведенията, посочени по-горе в диспозитива. Указана е необжалваемостта
на решението. С нарочно писмо на ИВСС е изпратен заверен препис от
съдебния акт.

III. Изводи
Образуваните дела по искане на ИВСС за разкриване на банкова

тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Царево са малко на брой, през 2017
г. – 8, а през 2018 г. – 6, всички приключени с решения, с които искането е
уважено изцяло.
          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Царево се
образуват частни граждански дела, съобразно разпоредбата на чл. 80, ал. 1,
т. 2, б.“б“ ПАС. Всички проверени дела са образувани в деня на
постъпване на искането от ИВСС в съда, от административния
ръководител. От дежурния съдия, респ. друг районен съдия в негово
отсъствие, дела са образувани само през 2017 г. През 2018 г. вече се вписва
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и точния час на постъпването на документите. Разпределението на делата
се извършва в деня на постъпване на искането, едновременно с
образуването им, от съдията, който ги е образувал. Разпределени са на
дежурен съдия. Групата на разпределение е: „частни граждански дела“, а
групата по натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение
по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. При преразпределение,
новият докладчик се определя автоматично между присъстващите на
работа съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини,
респ. направилия си отвод съдия.
          По всички дела съдиите са се произнесли в законоустановения срок
по чл. 62, ал. 7 ЗКИ – не по-късно от 24 часа от постъпване на искането в
съда.

Всички проверени дела са разгледани от определения съдия-
докладчик в закрито заседание, проведено в деня на образуването им, респ.
– в деня на постъпване на искането от ИВСС в съда, с едно изключение.
Постановените решения са мотивирани. В диспозитива съдът е постановил
разкриване на банкова тайна относно наличностите към посочена дата по
сметките на проверяваното от ИВСС лице, съгласно приложената към
искането справка за банкови сметки по регистъра по чл. 56а ЗКИ, като в
част от решенията сметките са индивидуализирани чрез посочване на
номера им. С всички решения съдиите са определяли едномесечен срок за
разкриване на сведенията, като не е посочена начална дата, което не е
съобразено с посочения в разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ срок.
Всички лицензирани банки в Република България са задължени да дадат
сведенията, посочени по-горе в диспозитива. Указана е необжалваемостта
на решението. С нарочно писмо на ИВСС е изпратен заверен препис от
съдебния акт.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Царево да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Царево, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Царево, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
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РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Чепеларе са общо 15,
всички приключени с решение за уважаване на искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Чепеларе копия от
частни граждански дела: ЧГД № 206/2017 г., ЧГД № 208/2017 г., ЧГД №
220/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

В РС – Чепеларе частни граждански дела се образуват по всички
молби и жалби от гражданскоправен характер, вкл. касаещи случаи на
съдебна администрация, по искане за разкриване на банкова тайна.
Регистрирането на новопостъпило дело в ЦСРД е опция, която се избира за
всеки входящ документ, по реда на постъпването, по който
разпределящият преценява, че следва да се образува дело. При избор на
тази опция системата генерира пореден номер на делото. Определеният от
програмата номер се поставя на печата на съда за образуване на делото.
Разпределението на делата се извършва в три режима: автоматично, ръчно
и по дежурство. Частните граждански дела, образувани по искания за
разкриване на банкова тайна се разглеждат по дежурство.

Върху първата страница на постъпилото искане от ИВСС или върху
писмото от ОС – Смолян,, с което се изпраща за разглеждане на основание
чл. 23 ГПК делото, се поставят два печата. Един от служба „Регистратура“,
съдържащ наименованието на съда, входящия номер на документа, дата и
точен час на постъпване, удостоверени от деловодител. В другия печат, за
образуване на делото, се записва вида му – частно гражданско и номера,
датата на образуване и подпис на председател или районен съдия.

Делата в РС – Чепеларе, независимо от вида им, се разпределят
между двамата съдии. Разпределението се извършва от административния
ръководител, а в негово отсъствие – от районния съдия. При отсъствие и на
двамата съдии, дейността по случайното разпределение на делата се
възлага със заповед на съдебен служител.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането от ИВСС в съда и са разпределени на същата дата.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
ЧГД № 206/2017 г. е образувано на 11.09.2017 г. по постъпило с

определение на ОС – Смолян по ВЧГД № 336/2017 г., ЧГД № 316/2017 г.
по описа на РС – Девин, за разглеждане на основание чл. 23, ал. 3 ГПК.
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Разпределено е от районния съдия на дежурен съдия на 11.09.2017 г. в
група на разпределение „1000 – частни производства“, а в група по
натовареността „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение“. С решение № 128 от 11.09.2017 г.
съдът е допуснал на основание чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ разкриване на банкова тайна – сведения относно наличностите  към
посочена дата по конкретно посочени индивидуализирани с номер и банка
банкови сметки на посоченото лице. Не е определен срок за разкриване на
сведенията. Указани са изпращане на препис от решението на ИВСС, както
и необжалваемостта на съдебния акт. Искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ е било адресирано и е постъпило в РС – Девин на 31.08.2017 г. и по
него на същата дата е било образувано ЧГД № 316/2017 г., разпределено на
съдия Зелева, която с определение № 226/01.09.2017 г. се е отвела от
участие и разглеждане на делото, тъй като искането за разкриване на
банкова тайна се е отнасяло до нейните банкови сметки в качеството й на
проверявано от ИВСС лице. Делото е преразпределено на 01.09.2017 г. на
другия съдия в РС – Девин. С определение № 228 от 04.09.2017 г. съдия
Хаджиева също се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, поради това, че искането касаело председателя на съда. С
определението за отвод съдия Хаджиева е прекратила производството по
делото  и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК го е изпратила на ОС – Смолян за
определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. С
определение № 816 от 07.09.2017 г. по ВЧГД № 336/2017 г. ОС – Смолян е
постановил делото да бъде разгледано от Районен съд – Чепеларе.

ЧГД № 208/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по постъпилото на
същата дата за разглеждане при хипотезата на чл. 23, ал. 3 ГПК, в
изпълнение на определение № 832/12.09.2017 г. по ВЧГД № 335/2017 г. на
ОС – Смолян, ЧГД № 315/2017 г. по описа на РС – Девин. Разпределено е
на същата дата на дежурен съдия. Делото в РС – Девин е образувано на
31.08.2017 г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване
на банкова тайна и първоначално е разпределено на дежурен съдия, който
на 01.09.2017 г. е постановил определение за отвод, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 2 ГПК, поради това, че съдията-докладчик е съпруг на
проверяваното от ИВСС лице. На 01.09.2017 г. делото е преразпределено
на единствения друг възможен съдия от съда, който с определение от
04.09.2017 г. също се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, предвид обстоятелството, че проверяваното лице е съпруг
на председателя на съда. Прекратил е производството по делото и го е
изпратил на ОС – Смолян за определяне на друг, еднакъв по степен съд,
който да го разгледа. С решение № 129 от 13.09.2017 г. по ЧГД № 208/2017
г.  РС – Чепеларе е допуснал на основание чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, вр. чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ разкриване на банкова тайна – сведения относно
наличностите към посочена дата по конкретно посочени
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индивидуализирани с номер и банка банкови сметки на посоченото лице.
Не е определен срок за разкриване на сведенията. Указани са изпращане на
препис от решението на ИВСС, както и необжалваемостта на съдебния акт.

ЧГД № 220/2017 г. е образувано на 29.09.2017 г. по постъпилото на
същата дата за разглеждане при хипотезата на чл. 23, ал. 3 ГПК, в
изпълнение на определение № 910/26.09.2017 г. по ВЧГД № 357/2017 г. на
ОС – Смолян, ЧГД № 330/2017 г. по описа на РС – Девин. Разпределено е
на 29.09.2017 г. на дежурен съдия. Делото в РС – Девин е образувано на
12.09.2017 г. по постъпило на същата дата искане от ИВСС за разкриване
на банкова тайна и е разпределено автоматично на  съдията, който е на
работа, при изключване на другия съдия – в платен годишен отпуск.
Докладчикът на 13.09.2017 г. е постановил определение за отвод, на
основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, поради това, че едното от проверяваните
лица, съпруг на другия съдия в РС – Девин, му е първи братовчед. На
13.09.2017 г. делото е преразпределено на единствения друг възможен
съдия от съда, който с определение от 18.09.2017 г. също се е отвел от
разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, предвид
обстоятелството, че едното проверявано лице е самият той, а другото му е
съпруг. С определение от 19.09.2017 г. председателят на РС – Девин
прекратил производството и е изпратил делото на ОС – Смолян за
определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. С
решение № 144 от 29.09.2017 г. по ЧГД № 220/2017 г.  РС – Чепеларе е
постановил разкриване на банкова тайна – сведения относно наличностите
към посочена дата по конкретно посочени индивидуализирани с номер,
вид и банка банкови сметки на проверяваните от ИВСС лица. Не е
определен срок за разкриване на сведенията. Указани са изпращане на
препис от решението на ИВСС, както и необжалваемостта на съдебния акт.

II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Чепеларе са общо 6 броя,
всички приключени с решения за уважаване на искането в деня на
образуването им.

Бяха проверени следните изпратени от РС – Чепеларе копия от
частни граждански дела: ЧГД № 87/2018 г., ЧГД № 113/2018 г., ЧГД №
115/2018 г., ЧГД № 120/2018 г., ЧГД № 121/2018 г.,  ЧГД № 130/2018 г.
Всички дела са образувани в деня на постъпване на искането от ИВСС в
съда и съдът се е произнесъл на същата дата.
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1. Образуване, разпределение и приключване на производства по
чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12  ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

В РС – Чепеларе и през 2018 г. частни граждански дела се образуват
по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, вкл. касаещи
случаи на съдебна администрация, по искане за разкриване на банкова
тайна. Регистрирането на новопостъпило дело в ЦСРД е опция, която се
избира за всеки входящ документ, по реда на постъпването, по който
разпределящият преценява, че следва да се образува дело. При избор на
тази опция системата генерира пореден номер на делото. Определеният от
програмата номер се поставя на печата на съда за образуване на делото.
Разпределението на делата се извършва в три режима: автоматично, ръчно
и по дежурство. Частните граждански дела, образувани по искания за
разкриване на банкова тайна се разглеждат по дежурство.

Върху първата страница на постъпилото искане от ИВСС или върху
писмото от ОС – Смолян, се поставят два печата. Един от служба
„Регистратура“, съдържащ наименованието на съда, входящия номер на
документа, дата и точен час на постъпване, удостоверени от деловодител.
В другия печат, за образуване на делото, се записва вида му – частно
гражданско и номера, датата на образуване и подпис на председател или
районен съдия.

Делата в РС – Чепеларе, независимо от вида им, се разпределят
между двамата съдии. Разпределението се извършва от административния
ръководител, а в негово отсъствие – от районния съдия. При отсъствие и на
двамата съдии, дейността по случайното разпределение на делата се
възлага със заповед на съдебен служител.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела
ЧГД № 87/2018 г. е образувано на 11.05.2018 г., ЧГД № 113/2018 г.

е образувано на 04.06.2018 г., ЧГД № 115/2018 г. е образувано на
06.06.2018 г. и ЧГД № 120/2018 г. е образувано на 11.06.2018 г., по
постъпили в съда на съответната дата искания от инспектор от ИВСС по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Разпределени са на дежурен съдия в деня на
образуване на делото, респ. – постъпване на искането. Решенията са
постановени след проведено закрито заседание от определения съдия-
докладчик, в деня на образуване на делото. Съдебните актове са
мотивирани. С решения по три от делата съдът е допуснал на основание
чл. 175д, ал. 6 ЗСВ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ разкриване на банкова тайна
– сведения относно наличностите  към посочена дата по конкретно
посочени индивидуализирани с номер и банка банкови сметки на
проверяваните лица. С решението по четвъртото дело съдът е постановил
разкриване на банкова тайна – сведения относно наличностите  към
посочена дата по конкретно посочени индивидуализирани с номер, вид и
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банка банкови сметки на проверяваните от ИВСС лица. Съдиите не са
определяли срок за разкриване на сведенията. Указали са изпращане на
препис от решението на ИВСС, както и че същото не подлежи на
обжалване.

ЧГД № 121/2018 г. е образувано на 12.06.2018  г.,   а ЧГД №
130/2018 г. е образувано на 25.06.2018 г., по постъпили на съответната дата
определения на ОС – Смолян по чл. 23, ал. 3 ГПК, заедно с ЧГД №
218/2018 г. и ЧГД № 267/2018 г. по описа на РС – Девин. Производството
по ЧГД № 218/2018 г., образувано на 25.05.2018 г. в РС – Девин по искане
от ИВСС, е прекратено и делото изпратено на ОС – Смолян на основание
чл. 23, ал. 3 ГПК, с определение от 05.06.2018 г. на председателя на РС –
Девин, след като с определения от 04.06.2018 г. и от 05.06.2018 г. и
двамата съдии са се отвели от разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1,
т. 1 ГПК или чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, тъй като проверяваните лица са един от
съдиите и негов съпруг. Производството по ЧГД № 267/2018 г., образувано
на 13.06.2018 г. в РС – Девин по искане от ИВСС, е прекратено и делото
изпратено на ОС – Смолян на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, с определение
от 18.06.2018 г. на председателя на РС – Девин, след като с определения от
13.06.2018 г. и от 18.06.2018 г. и двамата съдии са се отвели от
разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК /едно от
проверяваните лица е съпруг на другия съдия и първи братовчед на
докладчика/ или чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2  ГПК /проверяваните лица са
съдията-докладчик и неговия съпруг/. Решенията и по двете дела на РС –
Чепеларе - ЧГД № 121/2018 г. и ЧГД № 130/2018 г. са постановени след
проведено закрито заседание в деня на образуването и с тях съдът е
постановил разкриване на банкова тайна – сведения относно наличностите
към посочена дата по конкретно посочени индивидуализирани с номер,
вид и банка банкови сметки на проверяваните от ИВСС лица. Не е
определен срок за разкриване на сведенията. Указани са изпращане на
препис от решението на ИВСС, както и необжалваемостта на съдебния акт.

III. Изводи
През 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна по

чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Чепеларе са образувани 15 дела, всички
приключени с решение за уважаване на искането. През 2018 г. делата са
два пъти по-малко – 6, също приключени с решения за уважаване на
искането.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.

В РС – Чепеларе частни граждански дела се образуват по всички
молби и жалби от гражданскоправен характер, вкл. касаещи случаи на
съдебна администрация, по искане за разкриване на банкова тайна.
Регистрирането на новопостъпило дело в ЦСРД е опция, която се избира за
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всеки входящ документ, по реда на постъпването, по който
разпределящият преценява, че следва да се образува дело. При избор на
тази опция системата генерира пореден номер на делото. Определеният от
програмата номер се поставя на печата на съда за образуване на делото.
Частните граждански дела, образувани по искания за разкриване на
банкова тайна се разглеждат по дежурство.

Делата в РС – Чепеларе, независимо от вида им, се разпределят
между двамата съдии. Разпределението се извършва от административния
ръководител, а в негово отсъствие – от районния съдия. При отсъствие и на
двамата съдии, дейността по случайното разпределение на делата се
възлага със заповед на съдебен служител.

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на
искането от ИВСС в съда и са разпределени на същата дата. В РС –
Чепеларе са образувани и дела на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, в
изпълнение на определение на ОС – Смолян, след като производствата са
били прекратени в РС – Девин, поради отводи на съдиите.

По всички частни граждански дела, образувани по искане на ИВСС
за разкриване на банкова тайна, съдиите са се произнесли в срока по чл. 62,
ал. 7 ЗКИ – до 24 часа от постъпване на искането в съда.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито
съдебно заседание. Постановените актове са решения, които са
мотивирани и с тях е допуснато/постановено разкриване на банкова тайна -
сведения относно наличностите  към посочена дата по конкретно посочени
индивидуализирани с номер, вид и банка банкови сметки на проверяваните
от ИВСС лица. Съдиите не са определяли срок за разкриване на
сведенията. Указали са изпращане на препис от решението на ИВСС, както
и че същото не подлежи на обжалване.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

       Административният ръководител на Районен съд – Чепеларе да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Чепеларе, на което да ги запознае с акта
за резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Чепеларе, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
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РАЙОНЕН СЪД - ШУМЕН
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Шумен са общо 129,  от
които 125 са приключени с решение за уважаване на искането, 2 – с
решение за частично уважаване на искането и 2 – с решение за отхвърляне
на искането. Възможно е данните да не са коректни.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Шумен копия от частни
граждански дела:

-ЧГД № 2176/2017 г., ЧГД № 2258/2017 г., ЧГД № 2191/2017 г., ЧГД
№ 2237/2017 г., ЧГД № 2311/2017 г., ЧГД № 2420/2017 г., ЧГД №
2421/2017 г., ЧГД № 2190/2017 г., ЧГД № 2310/2017 г., приключили с
решение, с което искането е уважено изцяло.

-ЧГД № 2816/2017 г. ,ЧГД № 2664/2017 г.,ЧГД № 2259/2017 г.,
приключили с решения за отхвърляне на искането на ИВСС или за
частичното му уважаване.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12  ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по всички
дела решенията са постановени в законоустановения 24-часов срок, в деня
на образуване на делото, с изключение на едно дело -  по ЧГД № 2598/2017
г.,  решението е постановено в 17  дневен срок /делото е образувано на
29.08.2017 г., актът е постановен на 15.09.2017 г./. Възможно е данните,
касаещи броя на делата, да се отнасят за всички искания по ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Всички
проверени дела са образувани в деня на постъпване на искането от ИВСС
от зам.председателя на РС – Шумен и ръководител на гражданското
отделение, а в негово отсъствие – от председателя на съда. Със заповед на
административния ръководител се определят съдиите, заместващи
отсъстващите административни ръководители. Върху първата страница на
постъпилия в съда документ – искането от ИВСС, са поставени два печата.
Един от печатите съдържа данни за наименованието на съда, входящия
номер на документа, дата и точен час на постъпването му в съда. Вторият
печат е за образуване на делото и съдържа данни за номер на гражданското
дело, дата на образуването му, определения докладчик, чрез посочване на
номера на съдебния състав и подпис на председател. Разпределени са
едновременно с образуването от зам.председателя на РС – Шумен и
ръководител на гражданското отделение, а в негово отсъствие – от
председателя на съда, автоматично, между всички присъстващи на работа
граждански съдии, при изключване на отсъстващите по обективни
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причини /отпуск/. През 2017 г. гражданските съдии, разгледали делата по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са 9, а през 2018 г. – 10. Гражданските дела са
групирани, като при частните граждански дела е обособена отделна група
по ЗКИ. Група на разпределение:“1-0888 чл. 62 ЗКИ“, група по
натовареността: „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и
сл. ГПК за отмяна на обезпечение.“

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването Съдебните актове са
мотивирани, като в диспозитива изрично са посочени: период, лице, банки
и сметки. Срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, не е определен, с изключение на две дела. С решение № 492 от
01.08.2017 г., 13,45 часа, по ЧГД № 2237/2017 г. съдията е определил 30-
дневен срок, считано от 01.08.2017 г., за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. По аргумент от чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал.
1,  т.  6  ГПК е обявил като обстоятелство служебното познанство  на
съдията докладчик с лицето, по отношение на което е допуснато
разкриването на банковата тайна. Срок за разкриване на сведенията-
банкова тайна е определен и с решение № 513/07.08.2017 г. по ЧГД №
2310/2017 г.  – 15-дневен, считано от постановяване на решението.
Определените срокове за разкриване на сведенията не са съобразени с
посочения в чл. 175д, ал. 5 ЗСВ срок. Указани са изпращане на препис и
необжалваемост на акта.

От РС – Шумен бяха изискани изрично пълни копия от четирите
дела, посочени в първоначалната справка, по които са постановени актове
за отхвърляне на искането на ИВСС или за частичното му уважаване. От
тях се установи, че ЧГД № 2015/2017 г. е образувано по искане на
териториалния директор на ТД на НАП – Варна, на основание чл. 62, ал. 6,
т. 3, б. „а“ или „б“ ЗКИ. Останалите три дела са проверени, както следва:

ЧГД № 2816/2017 г. е образувано и разпределено от
зам.председателя на РС – Шумен на 18.09.2017 г., по постъпило на същата
дата, в 11,15 часа искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично
между 7 граждански съдии, като са изключени 2, отсъстващи по обективни
причини – в отпуск и командировка. За докладчик е определена съдия
Жанет Христова, разгледала делото в закрито заседание. С решение №
665/18.09.2017 г. съдът е постановил разкриване за нуждите на проверка за
достоверността на декларираните данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1
ЗСВ на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла
на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез предоставяне на сведения за наличността към
31.12.2016 г. по конкретно посочени, индивидуализирани по вид, номер,
дата на откриване и банка, банкови сметки на посочените лица, като е
отхвърлил искането в останалата му част. В мотивите на решението, съдът
е приел искането за неоснователно в частта за разкриване на банкова тайна
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по сметка, открита от лицето в качеството му на упълномощено лице,
доколкото то не е титуляр на същата сметка и липсва информация за
титуляря.

ЧГД № 2664/2017 г. е образувано и разпределено от съдия от НО на
РС – Шумен на 05.09.2017 г., по постъпило на същата дата, в 10,51 часа
искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично между 4 граждански
съдии, като са изключени 5, отсъстващи по обективни причини – в отпуск.
За докладчик е определена съдия Жанет Христова, разгледала делото в
закрито заседание. С решение № 68/05.09.2017 г. съдът е постановил
разкриване за нуждите на проверка за достоверността на декларираните
данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на факти и обстоятелства,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез
предоставяне на сведения за наличността към 31.12.2016 г. по конкретно
посочени, индивидуализирани по вид, номер, дата на откриване и банка,
банкови сметки на посоченото лице, като е отхвърлил искането в
останалата му част. В мотивите на решението, съдът е приел искането за
неоснователно в частта за разкриване на банкова тайна по 3 банкови
сметки, съдържащи се в приложената към искането справка от РБСС, тъй
като същите са „сметки със средства на трети лица“, или по тях лицето не е
титуляр, а упълномощено.
            В мотивите на решенията по двете по-горе описани дела, съдиите са
обсъдили характера и вида на установения тримесечен законен срок, като
са приели същия за инструктивен, поради което след изтичането му
правото на инспектора да поиска разкриване на банкова тайна, с оглед
извършвана проверка, не се преклудира.

ЧГД № 2259/2017 г. е образувано и разпределено от председателя на
РС – Шумен на 03.08.2017 г., по постъпило на същата дата, в 11,17 часа
искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично между 4 граждански
съдии, като са изключени 5, отсъстващи по обективни причини – в отпуск.
За докладчик е определена съдия Бистра Бойн, разгледала делото в закрито
заседание. С решение № 495/03.08.2017 г. съдът е отхвърлил искането за
разкриване за нуждите на проверка за достоверността на декларираните
данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на факти и обстоятелства,
представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез
предоставяне на сведения за наличността към 31.12.2016 г. по непосочени
банкови сметки с титуляр посоченото лице. В мотивите на решението се
съдържа констатация, че към искането не е приложена справка за банкови
сметки на задълженото лице, а на трето лице, която е неотносима. Съдът
изрично се е мотивирал, че искането следва да бъде отхвърлено като
неоснователно, а не оставено без движение, предвид задължението за
произнасяне в 24-часов срок, както и предвид касаеща основателността му
липса на доказателства за банковите сметки на задълженото лице.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.

Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ в РС – Шумен са общо 140, от които
132 са приключени с решение за уважаване на искането, 6 – с решение за
частично уважаване на искането и 2 – с решение за отхвърляне на
искането.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Шумен копия от частни
граждански дела: ЧГД № 1652/2018 г., ЧГД № 1786/2018 г., ЧГД
№1693/2018 г., ЧГД № 1672/2018 г., ЧГД № 1619/2018 г., ЧГД № 1675/2018
г., ЧГД № 1690/2018 г., ЧГД № 1651/2018 г., ЧГД № 2006/2018 г., ЧГД №
1671/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 135 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 4 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 1 дело решението е
постановено в 3-дневен срок. Възможно е данните, касаещи броя на делата,
да се отнасят за всички искания по ЗКИ.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 от ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Всички
проверени дела са образувани в деня на постъпване на искането от ИВСС
от зам.председателя на РС – Шумен и ръководител на гражданското
отделение, а в негово отсъствие – от председателя на съда. Върху първата
страница на постъпилия в съда документ – искането от ИВСС са поставени
два печата. Един от печатите съдържа данни за наименованието на съда,
входящия номер на документа, дата и точен час на постъпването му в съда.
Вторият печат е за образуване на делото и съдържа данни за номер на
гражданското дело, дата на образуването му, определения докладчик, чрез
посочване на номера на съдебния състав и подпис на председател.
Разпределени са едновременно с образуването от зам.председателя на РС –
Шумен и ръководител на гражданското отделение, а в негово отсъствие –
от председателя на съда, автоматично, между всички присъстващи на
работа граждански съдии, при изключване на отсъстващите по обективни
причини /отпуск/. През 2017 г. гражданските съдии, разгледали делата по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ са 9, а през 2018 г. – 10.
           Гражданските дела са групирани, като при частните граждански
дела е обособена отделна група по ЗКИ. Група на разпределение “1-0888
чл. 62 ЗКИ“, група по натовареността: „Обезпечение;частни жалби при
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение.“
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2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването Съдебните актове са
мотивирани, като в диспозитива изрично са посочени: период, лице, банки
и сметки. Единствено в решение № 682/09.07.2018 г. по ЧГД № 2006/2018
г. банковите сметки не са конкретизирани и индивидуализирани, като
съдията е допуснал разкриване на банкова тайна по всички банкови сметки
с титуляр – съответното лице, съгласно изготвената справка за банкови
сметки от регистър на БНБ по чл. 56а ЗКИ. Срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, не е определян, с изключение
на едно дело. С решение № 559 от 06.06.2018 г., 13,50 часа,  по ЧГД №
1672/2018 г. съдията е определил 30-дневен срок, считано от 06.06.2018 г.,
за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. По аргумент
от чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК е обявил като обстоятелство
служебното познанство  на съдията докладчик с лицето, по отношение на
което е допуснато разкриването на банковата тайна.

Указани са изпращане на препис и необжалваемост на акта.
От РС – Шумен бяха изискани изрично пълни копия от осем дела,

посочени в първоначалната справка, по които са постановени актове за
отхвърляне на искането на ИВСС или за частичното му уважаване. От тях,
се установи, че: с решението по ЧГД № 1691/2018 г. искането по чл. 62, ал.
6,  т.  12  ЗКИ от ИВСС е уважено изцяло,  а четири от делата –  ЧГД №
2892/2018 г., ЧГД № 2902/2018 г., ЧГД № 3691/2018 г. и ЧГД № 3693/2018
г. са образувани по искане на КПКОНПИ за разкриване на банкова тайна.
          Проверени са три дела:

ЧГД № 1655/2018 г. е образувано и разпределено от
зам.председателя на РС – Шумен на 05.06.2018 г. по постъпило на същата
дата, в 11,04 часа искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично
между 8 граждански съдии при изключване на 2 – отсъстващи по
обективни причини – отпуск. За докладчик е определена съдия Валентина
Тонева, която е разгледала делото в закрито заседание. С решение №
532/05.06.2018 г. съдът е постановил разкриване за нуждите на проверка за
достоверността на декларираните данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1
ЗСВ на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла
на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, чрез предоставяне на сведения за наличността към
31.12.2017 г. по конкретно посочени, индивидуализирани по номер, дата на
откриване и банка, банкови сметки на магистрата. Оставил е без уважение
искането за разкриване на банкова тайна за наличността към 31.12.2017 г.
по банкови сметки на лицето, посочено в искането като съпруг на
магистрата. Съдът е приел искането в тази част за неоснователно, тъй като
в приложената към него справка от НБДН, изготвена на 24.01.2018 г.
съпругата на декларатора е с различни от посочените в искането имена и
ЕГН.



247

ЧГД № 1696/2018 г. е образувано и разпределено от председателя на
РС – Шумен на 08.06.2018 г. по постъпило на същата дата, в 10,47 часа
искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично между 8 граждански
съдии при изключване на 2 – отсъстващи по обективни причини – отпуск.
За докладчик е определена съдия Жанет Христова, която е разгледала
делото в закрито заседание. С решение № 575/08.06.2018 г. съдът е
постановил разкриване за нуждите на проверка за достоверността на
декларираните данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на факти и
обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2
ЗКИ, чрез предоставяне на сведения за наличността към 31.12.2017 г. по
конкретно посочени, индивидуализирани по вид, номер, дата на откриване
и банка, банкови сметки на посочените лица. Отхвърлил е искането в
останалата му част. Съдът е приел искането за неоснователно в частта
относно една от сметките на магистрата, тъй като същата е била закрита
преди 31.12.2017 г. и не попада по тази причина в обхвата на проверката.

ЧГД № 1697/2018 г. е образувано и разпределено от председателя на
РС – Шумен на 08.06.2018 г. по постъпило на същата дата, в 10,50 часа
искане от ИВСС. Делото е разпределено автоматично между 8 граждански
съдии при изключване на 2 – отсъстващи по обективни причини – отпуск.
За докладчик е определена съдия Жанет Христова, която е разгледала
делото в закрито заседание. С решение № 573/08.06.2018 г. съдът е
постановил разкриване за нуждите на проверка за достоверността на
декларираните данни в декларация по 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на факти и
обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2
ЗКИ, чрез предоставяне на сведения за наличността към 31.12.2017 г. по
конкретно посочени, индивидуализирани по вид, номер, дата на откриване
и банка, банкови сметки на посочените лица. Отхвърлил е искането в
останалата му част. Съдът е приел искането за неоснователно в частта
относно сметките, закрити преди периода, към който се иска разкриване на
банкова тайна, като непопадащи в обхвата на проверката, както и в частта
относно сметки, по които лицето не е титуляр, а упълномощено, при липса
на информация за лицето – титуляр на същите сметки.

III. Изводи
Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на

банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Шумен са 129, от които 125
са приключени с решение за уважаване на искането, 2 – с решение за
частично уважаване на искането и 2 – с решение за отхвърляне на
искането. През 2018 г. делата са повече – 140, от които 132 са приключени
с решение за уважаване на искането, 6 – с решение за частично уважаване
на искането и 2 – с решение за отхвърляне на искането. Възможно е
данните, касаещи броя на делата, да се отнасят не само за  исканията на
ИВСС по ЗКИ.
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          По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Делата се
образуват незабавно, в деня на постъпване на искането в съда и се
разпределят незабавно, с оглед предвидения кратък процесуален срок за
произнасяне. Образувани и разпределени са от зам.председателя на РС –
Шумен и ръководител на гражданското отделение, а в негово отсъствие –
от председателя на съда, автоматично, между всички присъстващи на
работа граждански съдии, при изключване на отсъстващите по обективни
причини. Групата на разпределение е “1-0888 чл. 62 ЗКИ“, групата по
натовареността е „Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389
и сл. ГПК за отмяна на обезпечение.“

Съгласно предоставената официална служебна справка по всички
дела решенията са постановени в законоустановения 24-часов срок, като са
допуснати по едно изключение през 2017 г. и през 2018 г. През 2017 г. по
ЧГД № 2598/2017 г., решението е постановено в 17 дневен срок /делото е
образувано на 29.08.2017 г., актът е постановен на 15.09.2017 г./. През 2018
г. по 1 дело решението е постановено в 3-дневен срок.

Проверените дела са разгледани в закрито заседание, като е записан
денят на провеждането му, съвпадащ с деня на образуването Съдебните
актове са мотивирани, като в диспозитива изрично са посочени: период на
разкриване на сведенията, лице, банки и сметки. Срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна, не е определен, с изключение
на решенията по две дела през 2017 г. и по едно – през 2018 г., като
определените срокове са различни: 30-дневен и 15-дневен, считано от
постановяване на решението.

Съдът е приел искането за неоснователно в частта относно сметките,
закрити преди периода, към който се иска разкриване на банкова тайна,
като непопадащи в обхвата на проверката, както и в частта относно сметки,
по които лицето не е титуляр, а упълномощено, при липса на информация
за лицето – титуляр на същите сметки. Приел е за неоснователно искането
по отношение на едно от лицата, тъй като в приложената справка от НБДН,
лицето-съпруг на декларатора е с различни от посочените в искането
имена и ЕГН.

В мотивите на установеното единствено решение, с което искането е
отхвърлено изцяло, се съдържа констатация, че към него не е приложена
справка за банкови сметки на задълженото лице, а на трето лице, която е
неотносима. Съдът изрично се е мотивирал, че искането следва да бъде
отхвърлено като неоснователно, а не оставено без движение, предвид
задължението за произнасяне в 24-часов срок, както и предвид касаеща
основателността му липса на доказателства за банковите сметки на
задълженото лице.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

 Aдминистративният ръководител на Районен съд – Шумен да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗСВ, като предприеме
подходящи мерки, с цел недопускане на изключения от спазването на
посочения в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне не по-късно от 24
часа от постъпване на искането по делата за разкриване на банкова
тайна.

 Административният ръководител на Районен съд – Шумен да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Шумен, на което:
 1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената тематична
планова проверка в РС – Шумен, възложена със заповед № ТП-01-
5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
 2. Да се обсъди и анализира практиката на съдиите, по отношение
определяне/неопределяне на срок за разкриване на банкова тайна в
решенията за уважаване на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, с оглед
разпоредбата на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ, с цел уеднаквяването й.

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
I. Констатации по проверените частни граждански дела за

разкриване на банкова тайна, образувани през 2017 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ в РС – Ямбол са общо 18 броя, от
които 17 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и по 1
дело искането е отхвърлено.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Ямбол копия от частни
граждански дела: ЧГД № 3355/2017 г., ЧГД № 3167/2017 г., ЧГД №
2685/2017 г., ЧГД № 2614/2017 г., ЧГД № 2613/2017 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 12 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото, по 5 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок и по 1 дело решението е
постановено в 3-дневен срок.
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По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Върху искането
от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат от служба
„Регистратура“, в който е вписан входящия номер, датата и час на
постъпване, удостоверено с подпис на служител. Поставя се и печат,
представляващ акт за образуване на делото, в който се посочва вида на
делото, номера, датата и годината на образуване и подпис на председателя
/образуващия и разпределящ съдия/.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Ямбол делата в група „Частни граждански дела“, група по натовареност
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“ се разпределят от зам.председателите на съда, а в
тяхното отсъствие – от председателя, в деня на постъпването, електронно,
автоматично между всички граждански съдии, като се изключват
отсъстващите по обективни причини.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периода на разкриване на
сведенията, а така също са посочени: лицата – титуляри на банковите
сметки, съответната банка и сметки, като в две от решенията не са
посочени банковите сметки, по които следва да се разкрие банкова тайна –
ЧГД № 3355/2017  г.  и ЧГД № 2685/2017  г.   Указано е,  че решението не
подлежи на обжалване, както и да се връчи препис от същото на молителя.
Във всички решения не е определен срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна.

ЧГД № 2742/2017 г. е образувано на 04.08.2017 г. по постъпило на
същата дата искане от ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.
Разпределено е от председателя на съда между двама граждански съдии
при изключване на четирима, които са били в отпуск. За докладчик е
определен съдия Атанасов. С решение № 452 от 04.08.2017 г. съдията
докладчик е отхвърлил искането на ИВСС, като е приел, че имуществото и
доходите на лицето, за което се отнася, не подлежат на деклариране по чл.
175б, ал. 4 ЗСВ, тъй като същото е дете на магистрат, навършило
пълнолетие преди 31.12.2016 г.
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II. Констатации по проверените частни граждански дела за
разкриване на банкова тайна, образувани през 2018 г. по искане на
ИВСС.
          Образуваните дела през 2018 г. по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Ямбол са общо 15 броя,
като всички са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.

Бяха проверени следните изпратени от РС - Ямбол копия от частни
граждански дела: ЧГД № 1845/2018 г., ЧГД № 1842/2018 г., ЧГД №
1721/2018 г., ЧГД № 1719/2018 г., ЧГД № 1718/2018 г.

1. Образуване, разпределение и приключване на производствата
по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ.

Съгласно предоставената официална служебна справка по 9 дела
решението е постановено в законоустановения 24-часов срок, в деня на
образуване на делото и по 6 дела решението е постановено на следващия
ден от образуването, вероятно в 24-часовия срок.

По искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ се образуват частни
граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС. Върху искането
от съответния инспектор в ИВСС е поставен печат от служба
„Регистратура“, в който е вписан входящия номер, датата и часът на
постъпване на документа, удостоверено с подпис на служител. Поставя се
и печат, представляващ акт за образуване на делото, в който се посочва
вида на делото, номера, датата и годината на образуване и подпис на
председателя /образуващия и разпределящ съдия/.

Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Ямбол делата в група „Частни граждански дела“, група по натовареност
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“ се разпределят от зам.председателите на съда, а в
тяхното отсъствие – от председателя, в деня на постъпването, електронно,
автоматично между всички граждански съдии, като се изключват
отсъстващите по обективни причини. Проверените дела, образувани през
2018 г., са разпределени от съдебен служител.

2. Разглеждане и решаване на образуваните дела.
Делата са разгледани в закрито заседание, като е записан денят на

провеждането му, съвпадащ с деня на образуването при всички проверени
дела. Постановените актове са решения, които са мотивирани, като е
изследван въпросът за правомощията на подалия искането орган,
длъжността на лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна,
целите на искането и периода, за който се отнасят сведенията. В
диспозитива на решението изрично е посочен периодът на разкриване на
сведенията, а така също са посочени лицата – титуляри на банковите
сметки и съответните банки. В едно от решенията са посочени банковите
сметки, по които следва да се разкрие банкова тайна – ЧГД № 1718/2018 г.,
а в останалите не са посочени банковите сметки. Указано е, че решението
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не подлежи на обжалване, както и да се връчи препис от същото на
молителя. Във всички решения не е определен срок за разкриване на
сведенията, представляващи банкова тайна.

III. Изводи
Образуваните дела през 2017 г. по искане на ИВСС за разкриване на

банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в РС – Ямбол са 18 броя, от които
17 са приключили с решение за уважаване на искането изцяло и по 1 дело
искането е отхвърлено. През 2018 г. образуваните дела са 15, като всички
са приключили с решение за уважаване на искането изцяло.
          По искане на ИВСС по чл.  62,  ал.  6,  т.  12  ЗКИ в РС –  Ямбол се
образуват частни граждански дела, съобразно чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ ПАС.
          Съгласно действащите правила за разпределение на делата в РС –
Ямбол делата в група „Частни граждански дела“, група по натовареност
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“ се разпределят от зам.председателите на съда, а в
тяхното отсъствие – от председателя /през 2018 г. – от съдебен служител/,
в деня на постъпването, електронно, автоматично между всички
граждански съдии, като се изключват отсъстващите по обективни причини.

Всички проверени дела са образувани и разпределени незабавно, в
деня на постъпване на искането, което е съобразено с краткия срок за
произнасяне.

По всички дела съдиите са се произнесли с решение в установения
по чл. 62, ал. 7 ЗКИ процесуален срок.

Делата са разгледани от определения съдия докладчик в закрито
заседание, като е записан денят на провеждането му, съвпадащ с деня на
образуването при всички проверени дела. Постановените актове са
решения, които са мотивирани, като е изследван въпросът за
правомощията на подалия искането орган, длъжността на лицето, за което
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за
който се отнасят сведенията. В диспозитива на решението изрично е
посочен периодът на разкриване на сведенията, а така също са посочени
лицата – титуляри на банковите сметки и съответните банки. Във всички
решения не е определен срок за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна. Указано е, че решението не подлежи на обжалване, както и
да се връчи препис от същото на молителя.

 ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ
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П Р Е П О Р Ъ К И :

 Административният ръководител на Районен съд – Ямбол да
упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 ЗСВ, като свика общо
събрание на съдиите от РС – Ямбол, на което да ги запознае с акта за
резултати от извършената тематична планова проверка в РС –
Ямбол, възложена със заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

III.Заключителна част: обобщаване на констатациите,
изводи и предложения.

 Тематичната планова проверка от годишната програма на ИВСС за
2019 г. относно образуването, движението и приключването на делата по
искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ за периода 2017 г. – 2018 г. бе
извършена в редица районни съдилища на страната, тридесет и пет на
брой, както в големи областни центрове, така и в по-малки градове, с
различна натовареност, с образувани и разгледани както много на брой,
така и изключително малък брой дела по искане на ИВСС за разкриване на
банкова тайна: РС – Айтос, РС – Благоевград, РС – Бургас, РС – Варна, РС
– Велико Търново, РС – Видин, РС – Враца, РС – Габрово, РС – Девин, РС
– Добрич, РС – Златоград, РС – Карнобат, РС – Кърджали, РС –
Кюстендил, РС – Ловеч, РС – Мадан, РС – Монтана, РС – Несебър, РС –
Пазарджик, РС – Перник, РС – Плевен, РС – Пловдив, РС – Разград, РС –
Русе, РС – Силистра, РС – Сливен, РС – Смолян, Софийски районен съд,
РС – Стара Загора, РС – Търговище, РС – Хасково, РС – Царево, РС –
Чепеларе, РС – Шумен и РС – Ямбол.

Обхватът на проверката целеше цялостен поглед върху проблемите
на производството по разкриване на банкова тайна по искане на ИВСС,
както  с оглед необходимостта от предявяване на голям брой искания по
чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, така и предвид постановените многобройни откази
от съдилищата и повишаване на натовареността им. Както бе отбелязано в
уводната част на акта, в хода на прилагане на разпоредбите относно
разкриване на банковата тайна, се извърши допълване и прецизиране на
законодателната уредба по отношение местната подсъдност на делата,
формата, реда и условията за даване на съгласие от магистратите и
свързаните с тях лица като клиенти на банките. Тематичната проверка бе
изключително полезна, тъй като даде възможност за мониторинг както по
отношение на дейността на ИВСС при подготовката и предявяването на
исканията по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, така и по отношение на дейността на
районните съдилища по образуване, движение и приключване на
производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и динамиката на
съдебната практика по тези производства.
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Извършените констатации и направените изводи по отношение на
дейността на отделните проверени районни съдилища, завършили и с
даване на препоръки където бе необходимо, очертават и една цялостна
картина на постигнатите добри резултати по приложението на института
по разкриване на банкова тайна по искане на ИВСС, положените усилия и
създадените добра организация и добри практики в работата в съда, както
и очертават най-често срещаните проблеми, възможните и удачни
разрешения на тези проблеми, както и необходимостта от уеднаквяване на
съдебната практика по производствата.

Образуваните в проверените 35 районни съдилища частни
граждански дела по искане от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г.
възлизат общо на 7382 броя, а през 2018 г. – на 4152 броя. Най-много на
брой са този вид дела в Софийския районен съд, следван от РС – Пловдив,
РС – Варна, РС – Бургас, РС – Велико Търново, РС – Плевен и РС – Русе.
Следва да се отбележи, че значителното намаляване на броя на делата през
2018 г. в сравнение с 2017 г. е пряко свързано с решаването на двата
основни проблема по приложението на разпоредбите, във връзка с
разкриване на банкова тайна по искане на ИВСС: изрично предвидената
местна подсъдност на делата по постоянния адрес на проверяваните лица,
както и въвеждането на липсата на съгласие от проверяваното лице като
предпоставка за образуване на дело по искане на ИВСС - чл. 175д, ал. 6
ЗСВ /ДВ бр. 49 от 2018 г./. През 2017 г. са постановени 1173 решения, с
които исканията на ИВСС за разкриване на банкова тайна са отхвърлени,
вкл. частично, а по 188 дела производствата са прекратени и изпратени по
подсъдност на друг районен съд – най-често – Софийския районен съд.
Най-много на брой откази са постановили съдиите от СРС, РС – Бургас, РС
– Русе, РС – Плевен, РС - Силистра. През 2018 г. броят на прекратените и
изпратени по подсъдност на друг районен съд дела са намалели на 126. В
сравнение с 2017 г. решенията, с които е постановен отказ, вкл. частичен,
за разкриване на банкова тайна по искане на ИВСС са значително по-малко
– 113.

Във всички проверени районни съдилища по постъпилите от ИВСС
искания за разкриване на банкова тайна, се образуват частни граждански
дела, в съответствие с разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 2, б.“б“ от
Правилника за администрацията в съдилищата. Разпоредбата изрично
разграничава частните граждански дела от частните наказателни дела по
исканията за разкриване на банкова тайна.

С незначителни изключения, частните граждански дела се образуват
в деня на постъпване на искането от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ в
съда. Навсякъде е създадена добра организация на работата в това
отношение, съобразена с изискването на закона за произнасяне в кратки
срокове, определени в часове – чл. 62, ал. 7 ЗКИ. Постъпилите документи
се регистрират и обработват незабавно в служба „Регистратура“, след
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което се докладват на председателя или зам.председателя на съда, по
изключение на заместващи ги конкретно определени, съгласно вътрешни
правила или изрична заповед на административния ръководител, съдии.
Определят се вида, индекса, шифъра и кода на делото, от значение за
разпределението и натовареността на съдиите. Установи се, че не във
всички от проверените съдилища се регистрира и точния час на
постъпването на заявлението от ИВСС, освен датата. При установения с
императивна според нас норма срок за произнасяне  „не по-късно от 24
часа от постъпване на искането“, е наложително да се регистрира и точния
час на постъпване на документа в съда, което бе дадено като препоръка на
административните ръководители на РС – Велико Търново, РС – Габрово,
РС – Девин, РС – Добрич, РС – Кърджали, РС – Карнобат, РС –
Кюстендил, РС – Ловеч, РС – Пазарджик, РС – Перник, РС – Плевен, РС –
Разград, РС – Русе, РС – Силистра, РС – Смолян, Софийски районен съд.

Обикновено едновременно с образуването на делата се извършва и
тяхното разпределение. Във всички съдилища са изработени Вътрешни
правила за случайното разпределение на делата, като в някои от тях
изключително прецизно са определени групите на разпределение и
натовареност на делата за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 7, вр.
ал. 6 ЗКИ, вкл. – образувани по искане на ИВСС. Констатираха се
различия, не винаги съществени, в наименованията на групите на
разпределение, в които са включени този вид дела: „частни граждански
дела“, „дела по ЗКИ“, „банкова тайна“, „банкова тайна – 1001“,
„Разкриване на банкова тайна“, „Г Разкриване на банкова тайна“, „00805
Разкриване на банкова тайна“, „ЧГД Разкриване на тайна – код 1436“,
„ЧГД –разкриване на банкова тайна и други“, „по дежурство“,
„граждански дела – дежурства“, „0885 – други ЧГД /разрешение за
встъпване в брак; назначаване на особен представител по ИД; обезпечение
на доказателства/“, „2Г – други дела“, „КОНПИ и ЗКИ“, „1000 – частни
производства“, „Г-23- Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл.
389 и сл. ГПК за отмяна на обезпечение“, „885А Дежурство ЧГД“, „Дела
по чл. 410 и чл. 417 ГПК, дела по ЗКИ“, „1-0888 чл. 62 ЗКИ“. В три от
проверените съдилища - РС – Девин, РС – Златоград и РС – Карнобат
образуваните частни граждански дела по искане на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т.12 ЗКИ са поставяни в различни групи на
разпределение, което може да бъде обяснено или с различните
разпределящи, и/или с липсата на конкретни вътрешни правила по този
въпрос.

Групата на натовареност, в която се включват делата е определена
еднозначно във всеки един от проверените съдилища, а именно:
„Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение“.
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Разпределението се извършва от председателя на съда, от
зам.председателя или от друг съдия, но се установиха и случаи, при които
то се извършва от определен със заповед на административния
ръководител съдебен служител, съобразно чл. 35, ал. 5 ПАС. В различните
съдилища се констатираха различни подходи, с оглед конкретната
натовареност на съдиите, техния брой, необходимостта от спазване на
предвидения кратък процесуален срок за произнасяне и въведената
специализация.

Делата, образувани по искане на ИВСС с правно основание чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ, се разпределят между всички съдии в следните съдилища:
РС – Айтос, РС – Девин, РС – Добрич, РС – Златоград, РС – Карнобат и РС
– Мадан.

Между всички граждански съдии делата се разпределят в: РС –
Благоевград, РС – Бургас, РС – Варна, РС – Враца, РС – Монтана, РС –
Ловеч,  РС –  Пазарджик,  РС –  Перник,  РС –  Плевен,  РС –  Русе,  РС –
Смолян, РС – Шумен и РС – Ямбол.

На дежурен съдия, без значение на специализацията на съдиите,
делата се разпределят в: РС – Велико Търново, РС – Видин, РС –
Кюстендил, РС – Несебър, РС – Разград, РС – Хасково, РС – Царево и РС –
Чепеларе.

Делата се разпределят на дежурен граждански съдия в: РС – Габрово,
РС – Кърджали, РС – Стара Загора, Софийския районен съд и РС –
Търговище.

В РС – Силистра и в РС – Сливен частните граждански дела,
образувани по искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
се разпределят на дежурен наказателен съдия.

В РС – Пловдив разпределението на този вид дела се извършва
между няколко граждански състава, които са изрично посочени във
Вътрешните правила за случайното разпределение на делата.

Независимо между кои съдии се разпределят делата, задължително
се изключват отсъстващите по обективни причини. В РС – Варна
изключването е прецизирано и по отношение на дежурните съдии и
съдиите, които са в съдебно заседание. Използват се и различни опции при
извършване на електронното разпределение – „автоматично“ и „ръчно“.

Преразпределение на делата е извършвано най-вече след
отстраняване на първоначалния докладчик от разглеждане на делото. По –
рядко това е извършвано, поради отсъствие на първоначално определения
докладчик, оставил производството без движение.

По всички проверени дела бе установено, че са разгледани от
определените докладчици.

Във всички проверени съдилища се спазва разпоредбата на чл. 62, ал.
7 ЗКИ  и образуваните по искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6,
т. 12 ЗКИ частни граждански дела са разгледани в закрито съдебно
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заседание, като в съдебния акт е записана датата на провеждането му.
Отличава се установената в РС – Пловдив трайна добра практика на
вписване на часа на провеждане на съдебното заседание, освен датата,
което по категоричен начин определя спазването на установения срок за
произнасяне – не по-късно от 24 часа от постъпване на искането.

Определеният в чл. 62, ал. 7 ЗКИ срок за произнасяне по
постъпилото в съда искане не по-късно от 24 часа се спазва от съдиите във
всички проверени съдилища. Разбира се бяха констатирани и отклонения
от това изискване. Според проверяващите установеният в закона
процесуален срок е императивен, произнасянето следва да се извърши в
рамките на 24 часа и не по-късно. В ГПК, чл. 60, не се съдържат правила за
изчисляване на срокове, които се броят по часове. Считаме, че в случая е
неприложимо правилото на чл. 60, ал. 6, отнасящо се за изчисляване на
сроковете, определени в дни. Т.е., при постъпило в предпразничен ден, или
в последен работен ден от седмицата искане, по него произнасянето следва
да стане в деня на постъпването, независимо от часа на постъпването.

Предвид обстоятелството, че освен в РС – Пловдив, в нито един друг
съд от проверените, с изключение на един съдия от РС - Шумен, не се
отразява часът на произнасяне, проверяващите приеха в констатациите си,
че срокът по чл. 62, ал. 7 ЗКИ е спазен и при постановяване на съдебния
акт на следващия ден от постъпване на искането, като по-благоприятно за
проверените. Установиха се съдилища, в които срокът се спазва от всички
съдии, на които са разпределени делата, образувани по искане по чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ: РС – Айтос, РС – Благоевград, РС – Велико Търново, РС –
Враца, РС – Габрово, РС – Кърджали, РС – Ловеч, РС – Несебър, РС –
Плевен, РС – Пловдив, РС – Разград, РС – Търговище, РС – Хасково, РС –
Царево, РС – Чепеларе, РС – Ямбол. Към останалите съдилища, където се
установиха и изключения от иначе добрата организация на работата по
образуването на делата, окомплектоването им, бързото докладване, бяха
дадени препоръки на административните ръководители за предприемане
на подходящи мерки с цел стриктно спазване на срока по чл. 62, ал. 7 ЗКИ:
РС – Бургас, РС – Варна, РС – Видин, РС – Девин, РС – Добрич, РС –
Златоград, РС – Карнобат, РС – Кюстендил, РС – Мадан, РС – Монтана, РС
– Пазарджик, РС – Перник, РС – Русе, РС – Силистра, РС – Сливен, РС –
Смолян, Софийския районен съд, РС – Стара Загора и РС – Шумен. Следва
да се отчете обстоятелството, че в определени съдилища, с висока
натовареност, особено там, където делата се разпределят по дежурство и
понякога на ден постъпват голям брой искания за разкриване на банкова
тайна, спазването на краткия срок за произнасяне се явява и обективно
невъзможно. Стремежът, обаче следва да бъде за стриктно спазване на
срока, без изключения, което може да се постигне по-добра организация на
работата. Произнасянето в срок до пет дни може да се приеме за
произнасяне в разумен срок за натоварените съдилища, но по-големи
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забави са обективно необосновани и не следва да се допускат. Особено
фрапиращи закъснения бяха констатирани по делата, разпределени на
съдия Атанас Додов от СРС, който вече не е на работа като съдия.

В разпоредбата на чл. 62, ал. 7 ЗКИ е определена родовата
подсъдност на делата за разкриване на банкова тайна, независимо от кого е
предявеното искане. Според разпоредбата делата се разглеждат от
районните съдилища. Неопределената изрично местна подсъдност на
делата, е основна причина за по-големия брой прекратени производства по
искане на ИВСС. Констатирани бяха два основни подхода при
разрешаване на въпроса, дали образуваното по искане от ИВСС по чл. 62,
ал. 6, т. 12 ЗКИ дело е подсъдно на съответния районен съд. Определени
съдилища, РС – Благоевград, РС – Хасково, са поддържали константна
практика през двете проверявани години, до изменението на чл. 175д, ал. 6
ЗСВ /ДВ бр. 49 от 12.06.2018 г./, според която са приемали делата за
неподсъдни пред себе си и са ги изпращали за разглеждане на Софийския
районен съд, с оглед разпоредбата на чл. 531, ал. 2 ГПК, тъй като са
определяли производството като охранително или много близко до
охранителното. В останалите проверени съдилища съдиите преценявайки
дали делото им е подсъдно, са изхождали предимно от правилата на общия
исков процес – чл. 105 ГПК. Установи се противоречива съдебна практика
и по въпроса, дали съдът служебно следи местната подсъдност, или няма
право на такава служебна преценка. Така или иначе, край на тази
противоречива съдебна практика бе поставен с изменението на закона,
съгласно което местната подсъдност на делата бе определена според
постоянния адрес на проверяваното лице.

Производствата, образувани по исканията на ИВСС за разкриване на
банкова тайна – чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ са характеризирани от
съдиите по различен начин.

По-голямата част от съдебните състави, разглеждали ЧГД,
образувани по искане на ИВСС с горепосоченото правно основание,
приемат, че производството за разкриване на банкова тайна е охранително,
тъй като се инициира от търсещ съдействие от съда правен субект, има
едностранен характер, безспорно е, отличава се с бързина на
произнасянето, а постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване. В
тези случаи съдиите са извършвали служебни проверки, например на
спазването на изискването за местна подсъдност и са събирали служебно
доказателства – от списъка на ВСС на действащите магистрати относно
качеството магистрат на декларатора или справки от НБДН относно
съпрузите и децата.

Често производството е определяно като специфично съдебно
производство по разкриване на банкова тайна, най-близко до безспорната
съдебната администрация, по-рядко – до спорната съдебна администрация.
Производството е определяно и като специфично съдебно производство по
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разкриване на банкова тайна, на-близко до охранителното, а съдебен
състав от  СРС, го е възприел като административно, по издаване на
индивидуален административен акт от съд.

В случаите, в които съдиите са определяли производството като
специфично производство по разкриване на банкова тайна, най-близко до
безспорната съдебна администрация, те са приемали, че ЗКИ и ЗСВ не
регламентират никакви изисквания относно искането на ИВСС за
разкриване на банкова тайна от съда. В тази връзка, според магистратите, в
производството по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, правомощието
на съда е да провери единствено дали лицето, за което се иска разкриване
на сведенията по ЗКИ, е сред лицата, задължени да подават декларация по
чл. 175а ЗСВ пред ИВСС, подлежаща на проверка по чл. 175д ЗСВ от
ИВСС за установяване достоверността на декларираните факти, респ. дали
останалите лица, за които се иска разкриване на банкова тайна, са сред
тези, за които също следва да се декларират данни от задълженото лице.

В други случаи съдиите са приемали, че производството по
разкриване на банкова тайна по същността си е по-близко до спорната
съдебна администрация, или т.н. съдебно управление на граждански
правоотношения. При този вид производства целените от молителя правни
последици засягат правната сфера на друго лице, с евентуално неизгодни
последици. Целта при съдебното управление на граждански
правоотношения не е разрешаването на правен спор със сила на пресъдено
нещо, а оказване на друг тип съдействие, различно от дължимото
безспорно съдействие в охранителното производство. Даването на
разрешение за разкриване на банкова тайна е по-близо до съдебното
управление на граждански правоотношения, а не до охранителното
производство, доколкото чрез разрешението на съда се търси съдействие за
посягане на чужда лична сфера, която е защитена от закона, т.е. в една или
друга степен се накърняват правата на страната, за която се иска
разкриване на банкова тайна.

Производството е определено като административно, по реда на чл.
24, ал. 1 АПК, вр. чл. 197 АПК. Приема се, че по своята правна същност
разкриването на банкова тайна и друга защитена от закона тайна от съд по
молба на държавен орган представлява индивидуален административен акт
по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, издаван от съд, действащ като
административен орган. В особено едностранно административно
производство съдът издава решение, с което, ако намери искането на
държавния орган за основателно, едностранно засяга правната сфера на
определен частноправен субект.

Констатациите, касаещи разглеждането на делата, образувани по
искане на ИВСС с правно основание чл.62, ал.6, т.12 ЗКИ, очертават
проблеми по приложението на чл. 101 ГПК и по приложението на
института на самоотвода по чл. 22, ал. 1 ГПК.
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Много рядко и не във всички проверени съдилища, във връзка с
разглеждане на делата, се констатираха случаи, при които производството
е оставено без движение и на ИВСС са давани указания за отстраняване на
нередовности по отношение на подаденото искане. Такива случаи са
констатирани в РС –  Благоевград,  РС –  Варна,  РС –  Добрич,  РС –
Кърджали, РС – Кюстендил, РС – Русе и Софийския районен съд.
Констатираните от съдиите нередовности се изразяват в следното:
непредставени доказателства към искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ,
понякога описани в приложението; непредставяне на доказателства за
образувана проверка срещу магистрата и за спазване на изискванията за
образуванието й съгласно чл. 56 ЗСВ и Правилника на ИВСС;
непредставяне на доказателства за представителната власт на лицето,
подписало искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и за потвърждаване на
подаването му в законоустановения срок. В едни от случаите ИВСС е
изпълнил указанията, като е представил в определения срок липсващите
приложения. В други случаи изобщо не е предприел действия по
изпълнение на дадените му указания, въпреки че е бил надлежно уведомен.
Вместо това са подадени идентични искания в същия или друг районен
съд. По отношение на изискванията за представяне на заповед на главния
инспектор за образуване на проверка в случаите, в които ИВСС е взел
становище в отговора си до съда, искането е уважено, а когато не е взел
становище – отхвърлено. По-голямата част от съдебните състави при
констатирана нередовност в искането изрично са излагали мотиви за
неприложимост на чл. 101 ГПК в производството по чл. 62, ал. 7 ЗКИ,
които проверяващите поддържат изцяло. Основателно е прието, че с
предвидения изключително кратък срок за произнасяне, не следва да се
дава възможност за отстраняване на нередовности. Още повече, че
отхвърлителното решение не се ползва със сила на пресъдено нещо и няма
пречка да се предяви ново искане по надлежния ред.

Неправилно магистратите приемат, че относно проверката за
съответствие на декларираните от магистрата данни с установените в
съответните регистри обстоятелства по чл. 175д ЗСВ е необходимо
издаване на нарочна заповед на главния инспектор, аналогично на
проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1-т.3 ЗСВ. Екипите, които извършват
проверките на имуществените декларации на магистратите, се оглавяват от
инспектор, подпомаган от постоянен експерт с икономическо образование
и експерт с юридическо образование. С обща заповед на главния
инспектор за съответната календарна година, издадена след проведен
жребий и решение на ИВСС, се определят магистратите, които ще бъдат
проверявани от съответния инспектор, съобразно списъка на действащите
съдии, прокурори и следователи в органите на съдебната власт, актуален
към 01 януари на конкретната календарна година, предоставен от ВСС.
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Съдиите в РС – Русе, РС – Девин, РС – Асеновград /установено по
проверените дела в РС – Пловдив/, РС – Сандански /установено при
проверката на делата в РС – Благоевград и Софийския районен съд/, РС –
Ловеч и РС – Пазарджик, са се отстранявали от разглеждане на
образуваните частни граждански дела по искане на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Соченото най-често основание за
самоотвод е чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, което се констатира в РС – Сандански,
РС – Русе, РС – Девин и РС – Асеновград. По-рядко съдиите са се
отвеждали на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и/или т.2 ГПК, като тези
основания са посочени в определенията по проверени дела в РС – Ловеч,
РС – Пазарджик, РС – Девин и в РС – Русе.

При основание по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК посочените конкретни
обстоятелства, които биха довели до основателно съмнение в
безпристрастността на съдията, са „колегиални отношения“ и  „приятелски
отношения“, които понякога са квалифицирани като добри, нормални или
трайни.

Въпреки че в РС – Русе са най-много на брой самоотводите, не се е
стигнало до прекратяване на производствата на основание чл.23, ал.3 ГПК.
Докато в РС – Девин, РС – Сандански и РС – Асеновград след отвод на
всички съдии и прекратяване на производствата на основание чл.23, ал.3
ГПК, с определение на съответния горестоящ съд делата са изпратени и
разгледани от друг равен по степен районен съд.

В противовес на тази практика в РС – Карнобат съдията докладчик е
разгледал и решил образувано дело по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т.
12 ЗКИ, като е допуснал разкриване на банкова тайна по отношение на
наличностите по банковите си сметки.

В РС – Шумен един от съдиите в диспозитива на решението, с което
е уважил искането на ИВСС, по аргумент от чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т.
6 ГПК е обявил като обстоятелство служебното си познанство с лицето, по
отношение на което е допуснал разкриване на банкова тайна.

В производствата по чл. 62, ал. 7, вр. чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, по които
разкриването на банкова тайна е винаги по отношение на магистрат, чийто
постоянен адрес обикновено попада в района на действие на районния съд,
където магистратът работи или е работил, или пък седалището на
висшестоящите съдилища, в които работи  попада в същия съдебен район,
характерът на производството, като специфично, но най-близко до
безспорната съдебна администрация, не предполага отводи по чл.22, ал.1,
т.6 ГПК. Несъстоятелните отводи само биха довели до необосновано
отлагане на произнасянето и по-скоро сочат на отказ от осъществяване на
задълженията за произнасяне по искането. Интересът на магистрата, като
специална категория длъжностно лице в съдебната система е засегнат от
самия закон, а прилагането на разпоредбите за разкриване на банкова
тайна не изисква произнасяне по спорен въпрос. Все пак, тази практика на
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отводи в дейността на РС – Русе по конкретните производства, може да се
каже, че е преодоляна през 2018 г. Несъстоятелните отводи са в пряка
причинна връзка с необоснованото забавяне на производствата, довело до
забавяне на разкриването на сведенията, представляващи банкова тайна, а
оттам и до забавяне на самата проверка по чл. 175д ЗСВ.

При прекратяване на производството съдиите са постановявали
определения. Производствата по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ
са прекратявани на различни основания и по различни причини. Най-чести
са случаите, особено през 2017 г., при които производствата са прекратени
като местно неподсъдни и изпратени за разглеждане на друг РС. На това
основание, както беше посочено и по-горе масово са прекратявани
производствата в РС – Хасково и РС – Благоевград. Констатираните
единични случаи на прекратяване на това основание в други съдилища са
резултат на извършена служебна проверка за постоянния адрес на
проверяваното лице или погрешно определен в искането на ИВСС съдебен
район по постоянен адрес на проверяваното лице.

Производствата са прекратявани поради недопустимост на искането,
подадено при липса на правен интерес. В РС  - Габрово и в РС – Ловеч
производствата по четири дела са прекратени поради липса на правен
интерес, тъй като служебно е установено, че по идентични искания са
образувани други дела и са постановени решения, с които исканията са
уважени изцяло.

В РС -  Търговище и в РС – Смолян производствата по четири дела
са прекратени на основание чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК, като повторно
заведени, след като по исканията вече са били постановени влезли в сила
решения по други дела, с които допуснато разкриване на банкова тайна по
отношение на същите лица.

В РС – Плевен производството по едно дело, образувано през 2018 г.,
съдът е оставил без разглеждане искането като недопустимо, тъй като било
направено преждевременно, преди да е започнал да тече визираният в чл.
175д, ал. 1 ЗСВ срок, както и преди да е изтекъл едномесечния срок,
считано от депозиране на декларацията, в който деклараторът можел да
подаде друга декларация за отстраняване на непълноти или грешки в
декларираните обстоятелства. Актът е именуван решение, като съдията в
диспозитива изрично е посочил, че има характер на определение, но не е
прекратил производството по делото. Според проверяващите искането за
разкриване на банкова тайна не е обвързано с определения в чл.175д, ал.1
ЗСВ срок за извършване на проверката за съответствие. Сведенията,
представляващи банкова тайна, са част от процеса за събиране на
информацията, която при извършената същинска проверка в
горепосочения срок следва да бъде съпоставена с декларираното от
магистрата. Самият процес на събиране на информацията относно
сведенията, представляващи банкова тайна, може да започне
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непосредствено след подаване на декларацията от магистрата, считано от
началото на текущата календарна година до определения в закона срок.
Или искането за разкриване на банкова тайна е обвързано с подаването на
декларацията, а не със срока за извършване на проверката по нея. Още по-
несъстоятелно е становището, че предявяването на искането по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ е преждевременно, с оглед на срока по чл. 175в, ал. 5 ЗСВ, тъй
като възможните промени в коригиращата декларация не са обвързани с
информацията, която следва да бъде събрана от банките и в последствие
съпоставена с декларираните обстоятелства, именно в рамките на срока по
чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

В РС – Добрич са прекратени производствата по две дела на
основание чл. 129, ал. 3 ГПК поради неотстраняване от ИВСС в указания
срок на констатираните нередовности в искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ.

В РС – Кюстендил едно производство е прекратено поради оттегляне
на искането от ИВСС в срока за отстраняване на констатирани
нередовности.

Единственото дело на РС – Пловдив, по което производството е
прекратено, е приключено с мотивирано определение. Причината е, че по
идентични искания са установени решения за уважаването им по цитирани
дела на РС – Пловдив, образувани по-рано от прекратеното дело, но по-
късно от делото в РС – Асеновград. Искането е постъпило в РС –
Асеновград на 07.09.2017 г., като по него не е постановен акт по същество,
тъй като всичките седем съдии са се отвели от разглеждането му на
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, като са се мотивирали с обстоятелства,
сочещи най-вече на служебни отношения с лицата по искането за
разкриване на банкова тайна. Освен, че счита отводите за несъстоятелни,
ИВСС определено приема за абсолютно неприемливо, за произнасянето им
да е необходимо време повече от два месеца, в едно изключително бързо
производство, каквото е това по чл. 62, ал. 7 ЗКИ.

В Софийския районен съд през 2017 г. са прекратени производствата
по 104 частни граждански дела, образувани по искане на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. Установи се едно дело, по което
производството е прекратено и същото е изпратено за разглеждане по
подсъдност на друг съд. По друго дело производството е прекратено като
недопустимо на основание чл. 126 ГПК предвид наличието на вече висящо
производство, оставено без движение за отстраняване на нередовности. С
по-късно постановено определение е прекратено и висящото производство
на основание чл. 30, ал. 1, пр.последно АПК, вр. чл. 56, ал. 2 АПК. На
същото основание е прекратено производството и по още едно ЧГД,
образувано в СРС.

В Софийския районен съд поради липса на правен интерес за
молителя от повторно разкриване на банкова тайна  по отношение на
проверяваното лице, като абсолютна положителна процесуална
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предпоставка за допустимост на искането, са прекратени производствата
по няколко от проверените дела. По друга група дела съдиите са оставили
без разглеждане искането и са прекратили производството по делата, след
като при извършена проверка на основание чл. 533 ГПК са установили, че
вече има постановен окончателен съдебен акт за уважаване на искането,
при идентичност в обективните и субективните предели на двете
производства. Съдът се е позовал на разпоредбата на чл. 540 ГПК, според
която се прилагат правилата на общото исково производство и на
основание чл. 299, ал. 2 ГПК искането на ИВСС се явява процесуално
недопустимо и не следва да се разглежда по същество.

През 2018 г. общо прекратените производства по ЧГД, образувани по
искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, са 21, от които
10 дела са изпратени по подсъдност на друг районен съд и по 10 дела е
повдигната препирня за подсъдност пред СГС. По едно от делата
производството е прекратено като погрешно образувано по молба за
поправка на ОФГ в решение по друго дело, образувано по искане на ИВСС
за разкриване на банкова тайна.

Постановеният съдебен акт, с който се уважава или отхвърля
искането на ИВСС за разкриване на банкова тайна, съдиите именуват
решение, съобразно чл. 62, ал. 7 ЗКИ, макар делото да се разглежда в
закрито съдебно заседание. Редките изключения, установени при проверка
на съдебните актове, когато те са именувани определения, са посочени в
констативната част на акта, касаеща всеки проверен съд.

Проверените решения в хода на тематичната проверка са
мотивирани, като е изследван въпросът за правомощията на подалия
искането орган, длъжността на лицето и свързаните с него лица, за които
се иска разкриване на банкова тайна, целите на искането и периода, за
който се отнасят сведенията, както и банките, в които проверяваните лица
имат налични сметки. С оглед на горното съдиите са спазили разпоредбата
на чл. 62, ал. 7 ЗКИ за произнасяне по искането на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ с мотивирано решение. Проверката
установи немотивирани решения по четири от проверените дела,
образувани през 2018 г. в Софийския районен съд.

В диспозитива на решенията, с които исканията на ИВСС са
уважени, са посочени изрично: периодът, за който се отнася разкриването
на сведенията, представляващи банкова тайна, лицето с три имена и ЕГН,
качеството му на проверявано лице, банките, в които същото има разкрити
банкови сметки.

Периодът, за който се отнася разкриването на банковата тайна,
задължително следва да бъде определен от съда при постановяване на
съдебното решение по чл. 62, ал. 7 ЗКИ. В някои съдилища се
констатираха единични решения, в които гореспоменатият период не е
определен: РС – Кюстендил, през 2017 г.; РС – Русе, през 2017 г. и 2018 г.
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и в РС – Силистра, през 2018 г. В последния съд периодът, за който се
отнася разкриването на сведенията, представляващи банкова тайна, е
посочен в мотивите, но не и в диспозитива на решението. В решения,
постановени по образувани ЧГД в РС – Монтана, се констатира посочен в
диспозитива период, различен от този в искането или по-голям период от
поискания от ИВСС.

Твърде различен е подходът на съдиите в различните съдилища,
както и в конкретен съд понякога, при посочване или непосочване в
диспозитива на решението за уважаване на искането на банковите сметки,
за които се допуска разкриването на банкова тайна.

В  РС –  Девин,  РС –  Добрич,  РС –  Златоград,  РС –  Карнобат,  РС –
Кърджали, РС – Ловеч, РС – Несебър, РС – Русе, РС – Сливен, РС – Стара
Загора, РС – Чепеларе, съдиите в диспозитивите на решенията си по
делата, образувани през 2017 г. и 2018 г. по искане на ИВСС с правно
основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, индивидуализират и конкретизират
банковите сметки на проверяваните лица като посочват техните номера. А
в РС – Девин, РС – Златоград освен чрез номера банковите сметки са
индивидуализирани и чрез дата на откриване, което обстоятелство не е от
значение за разкриването на банковата тайна. Достатъчно е сметката да е
налична и активна към периода на разкриване на банковата тайна. В
диспозитива на решенията в РС – Златоград и РС – Несебър банковите
сметки са индивидуализирани освен чрез номера им и чрез техния вид, а в
РС – Несебър и чрез посочване на валутата /левова, евро, щатски долари и
др./.

В РС –  Габрово,  РС –  Кюстендил,  РС –  Силистра и РС -  Шумен
съдиите също са индивидуализирали и конкретизирали банковите сметки
чрез изписване на номерата им в диспозитивите на решенията, като има и
единични изключения, при които липсва такава индивидуализация.

В съдебните актове, постановени през двете години в РС – Бургас,
РС – Варна, РС – Пазарджик, РС – Перник, РС – Царево, банковите сметки
са индивидуализирани и конкретизирани чрез изписване на техните
номера, като изключения правят определени състави, които не ги
индивидуализират. В РС – Царево в решенията, в които не е направена
индивидуализация, съдиите препращат към справката от регистъра на БНБ
по чл. 56а ЗКИ, приложена към искането на ИВСС.

В РС – Видин във всички диспозитиви на решенията, с които
съдиите са допуснали разкриване на банкова тайна, се препраща към
приложената справка от РБСС на БНБ. По изключение сметките са
индивидуализирани с техните номера. Препращане към приложената с
искането справка от регистъра по чл. 56а ЗКИ се установи в решенията на
отделни съдии и в други съдилища, като някои преподписват самата
справка, или и без да я преподпишат, я посочват за неразделна част от
решението.
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В някои районни съдилища: РС – Айтос, РС – Плевен, РС – Разград и
РС – Ямбол през 2018 г. се констатира отстъпление от добрата им практика
през 2017 г. по отношение на индивидуализацията на банковите сметки в
диспозитивите на решения, постановени по исканията на ИВСС за
разкриване на банкова тайна.
           В РС – Смолян и РС – Търговище съдиите не индивидуализират
банковите сметки на лицата, но посочват банките, които следва да
разкрият банковата тайна.

В РС – Велико Търново, РС – Мадан, РС – Монтана, РС – Пловдив,
Софийския районен съд, РС – Бургас и РС – Варна се откроява практиката
в диспозитивите на постановените решения през 2017 г. и 2018 г. по ЧГД,
образувани по искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, да не се
индивидуализират банковите сметки. Изключения правят отделни състави,
които са индивидуализирали банковите сметки с посочване на номерата
им.

В РС – Враца се констатира разнообразна практика по отношение на
индивидуализацията на банковите сметки в диспозитивите на решенията.
Едни от съдиите ги индивидуализират с посочване на номера, други
посочват само банките, които следва да разкрият банковата тайна, а трети
препращат към справката от РБСС на БНБ.

В РС – Хасково, в който през 2017 г. е постановено едно решение и
през 2018 г. – 7 решения за уважаване на искането на ИВСС, също се
наблюдава различна практика. В съдебния акт от 2017 г. не са посочени
нито банките, нито сметките в диспозитива, като съдията е препратил към
справката от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ. През 2018 г. банковите
сметки на проверяваните лица са индивидуализирани по различен начин в
диспозитивите на постановените решения – или с посочване на номера им,
или по вида и дата на откриване.

Според проверяващите най-прецизни са диспозитивите по
постановените подробно мотивирани решения за уважаване на исканията
на ИВСС по чл.  62,  ал.  6  ЗКИ от съдиите в РС –  Несебър.  В тях са
посочени: период на разкриване на сведенията, лицата – титуляри на
банковите сметки с три имена и ЕГН, банките, задължени да разкрият
сведенията, представляващи банкова тайна и конкретните банкови сметки,
индивидуализирани по номер, вид и валута.

Различна съдебна практика се констатира, както между проверените
съдилища, така и между съдиите от един и същ съд по отношение на
определяне или неопределяне на срок за разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна от съответните банки. Една част от съдиите
не определят такъв срок. А тези, които определят срок, го очертават в
различни граници. Понякога определеният срок е съобразен със срока по
чл. 175д, ал. 5 ЗСВ. Определените срокове са в границите от 7 дни до 3
месеца, като началната им дата е свързана с датата на постановяване на
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решението, или с датата на получаване на преписа от същото в ИВСС или
в задължената да разкрие сведенията банка. При определен в закона срок -
чл. 175д, ал. 5 ЗСВ, според който органите и институциите по ал. 4 на
същата разпоредба са длъжни в едномесечен срок от получаване на
искането да предоставят необходимата информация, не би следвало съдът
да определя срок за разкриване на сведенията, представляващи банкова
тайна, а ако определя такъв, той не може да бъде различен от
законоустановения.

Особено внимание при извършената проверка беше обърнато на
решенията, постановени от съдиите по ЧГД, образувани през 2017 г. и
2018 г. по искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, с
които исканията са отхвърлени изцяло или частично. Най-много на брой
такива съдебни актове са постановени в следните от проверените
съдилища:

- Софийски районен съд: през 2017 г. са постановени 643 решения
за отхвърляне на искането изцяло и в 16 решения искането е
отхвърлено частично; през 2018 г. искането е отхвърлено изцяло с
постановените по 26 дела решения и по 18 дела е уважено
частично;

- РС – Бургас: през 2017 г. са постановени 160 решения за
отхвърляне на искането изцяло; през 2018 г. искането е
отхвърлено изцяло с постановените по 38 дела решения и по 1
дело е уважено частично;

- РС – Русе: през 2017 г. са постановени 137 решения за отхвърляне
на искането изцяло; през 2018 г. искането е отхвърлено изцяло с
постановените по 2 дела решения;

- РС – Плевен: през 2017 г. са постановени 98 решения за
отхвърляне на искането изцяло; през 2018 г. искането е
отхвърлено изцяло с постановените по 2 дела решения;

- РС – Силистра: през 2017 г. са постановени 44 решения за
отхвърляне на искането изцяло, а през 2018 г  всички искания са
уважени изцяло;

- РС – Кърджали: през 2017 г. са постановени 34 решения за
отхвърляне на искането изцяло; през 2018 г. по 6 дела искането е
уважено частично;

- РС – Търговище: през 2017 г. са постановени 15 решения за
отхвърляне на искането изцяло; през 2018 год. всички искания са
уважени изцяло.

Изнесените данни сочат на тенденция за намаляване в пъти на броя
на съдебните актове, с които искането е отхвърлено изцяло през 2018 г. в
сравнение с 2017 г.

Малко на брой отхвърлителни решения са констатирани в следните
съдилища: РС – Варна, РС – Велико Търново, РС – Враца, РС – Габрово,
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РС – Добрич, РС – Пазарджик, РС – Сливен, РС – Стара Загора, РС –
Шумен и РС – Ямбол.

В РС – Варна през 2017 г. и през.2018 г. са постановени по две
решения, с които исканията на ИВСС по чл. 62, ал. 6. т. 12 ЗКИ са
отхвърлени изцяло поради липса на доказателства за налични банкови
сметки на проверяваните лица, не е приложена справка от регистъра на
БНБ по чл. 56а ЗКИ, а искането препраща към нея без да са
конкретизирани банковите сметки в него. На същото основание по едно
отхвърлително решение през 2017 г. е постановено в РС – Велико Търново
и РС – Враца. Постановеното през 2018 г. друго отхвърлително решение в
РС – Враца е обосновано с това, че имуществото на лицето, по отношение
на което се иска разкриване на банкова тайна, не подлежи на проверка по
чл. 175д ЗСВ, тъй като същото е дете на магистрат, навършило пълнолетие
на 31.03.2018 г., т.е. преди подаване на ежегодната декларация за
имущество и интереси. Налага се изводът, че детето е било непълнолетно
към 31.12.2017 г. В РС – Ямбол през 2017 г. е постановено едно решение за
отхвърляне на искането на ИВСС изцяло, отнасящо се за дете на
магистрат, навършило пълнолетие преди 31.12.2016 г. В тази връзка следва
да се постави въпрос: към кой момент навършването на пълнолетие от
детето изключва задължението на магистрата да декларира имуществото
му с оглед разпоредбата на чл. 175б, ал. 2, т. 2 ЗСВ и чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.

В РС – Габрово през 2017 г. са постановени 6 решения, с които
искането е отхвърлено частично. По едно от тях съдът се е обосновал с
липсата на правен интерес, изразяваща се в наличието на вече уважено
идентично искане за същото лице. В останалите пет съдът се е мотивирал с
липсата на доказателства, непредставени с искането на ИВСС справки от
НБДН, удостоверяващи качествата на лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ.
Постановеното едно отхвърлително решение в РС – Сливен през 2017 г.
също е мотивирано с вече допуснато разкриване на банкова тайна по
идентично искане за същото лице по друго дело на РС – Сливен. В тази
връзка се констатира противоречива практика при разрешаване на въпроса
дали при наличие на вече уважено искане на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ по-късно образуваното дело следва да бъде прекратено предвид
забраната за пререшаемост – чл. 299, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК или трябва да
бъде постановен акт по същество за отхвърляне на искането.

В РС – Добрич през 2018 г. е постановено едно отхвърлително
решение, тъй като към искането за разкриване на банкова тайна по
отношение на магистрат не е било приложено копие от подадена от него
декларация. Преди това производството е оставено без движение с дадени
указания на ИВСС за отстраняване на нередовността, които не са
изпълнени.

В РС – Пазарджик е постановено само едно отхвърлително решение
през 2018 г. Приложените към искането копие от ежегодна декларация и
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справка от НБДН се отнасят за други лица, а не за лицето, по отношение на
което се иска разкриване на банкова тайна.

В РС – Стара Загора през 2017 г. са постановени 2 решения за
отхвърляне на искането на ИВСС изцяло и 5 за частично отхвърляне. През
2018 г. са постановени 7 решения за частично отхвърляне на искането за
разкриване на банкова тайна. Всички изцяло или частично отхвърлителни
решения са постановени поради допуснати неточности в искането на
проверяващите екипи или неприложени необходими доказателства:
направено е искане за разкриване на банкова тайна по отношение на
съпруг на магистрат, с когото той е посочил, че е във фактическа раздяла,
видно от приложеното копие от декларацията му; не е приложена справка
от регистъра по чл. 56а ЗКИ; не е приложена справка по НБД“Н“. Искането
е прието за неоснователно в частта по отношение на банкови сметки,
фигуриращи в справката от РБСС на БНБ и закрити към релевантната дата
на разкриване на сведенията или по отношение на банкови сметки,
фигуриращи в справката, но които са индивидуални на ЮЛ и по
отношение на тях лицето, за което се иска разкриване на банкова тайна, е
упълномощено лице, а не титуляр. Отхвърлено е искане за разкриване на
банков сейф, каквото не е правено. Независимо, че искането от ИВСС не е
конкретно и препраща към приложената справка, в него е посочено, че е
само за банковите сметки на лицето.

В РС – Шумен през 2017 г. е постановено едно решение за
отхвърляне изцяло на искане на ИВСС за разкриване на банкова тайна и
две решения за частично отхвърляне. През 2018 г. са постановени три
решения, с които искането е отхвърлено частично. Съдът е приел искането
за неоснователно в частта относно сметките, закрити преди периода, към
който се иска разкриване на банкова тайна, като непопадащи в обхвата на
проверката, както и в частта относно сметки, по които лицето не е титуляр,
а упълномощено, при липса на информация за лицето – титуляр на същите
сметки. Приел е за неоснователно искането по отношение на едно от
лицата, тъй като в приложената справка от НБДН, лицето-съпруг на
декларатора е с различни от посочените в искането имена и ЕГН.

В мотивите на установеното единствено решение, с което искането е
отхвърлено изцяло, се съдържа констатация, че към него не е приложена
справка за банкови сметки на задълженото лице, а на трето лице, която е
неотносима. Съдът изрично се е мотивирал, че искането следва да бъде
отхвърлено като неоснователно, а не оставено без движение, предвид
задължението за произнасяне в 24-часов срок, както и предвид касаеща
основателността му липса на доказателства за банковите сметки на
задълженото лице.

В съдилищата с постановени повече на брой решения, с които
съдиите са оставили искането без уважение или са го отхвърляли изцяло
или частично, се констатираха различни основания и причини, поради



270

които съдиите са приели искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ за неоснователно и/или недоказано.

В Софийския районен съд, изложените в отхвърлителните решения
съображения са следните:

В най-голямата част от проверените решения, постановени през 2017
г., искането е отхвърлено като неоснователно, подадено извън установения
в закона срок за извършване на проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, който е
тримесечен. Съдиите са приели, че срокът за извършване на проверката от
страна на ИВСС за достоверността на декларираните факти е определен в
закона, като в рамките му Инспекторатът може да упражни правомощията
си, които са изключителни, т.е. предоставени са само във връзка с
проверката и могат да се упражнят единствено в изрично уредения от
закона срок, който има преклузивен характер. Молителят може да упражни
правото на проверка, вкл. получаването на информация – банкова тайна,
само и единствено при строго спазване на законовите ограничения и при
наличието на изрично и изчерпателно изброени предпоставки, което
несъмнено се отнася и до определения в закона срок. Следва да се
отбележи, че през 2018 година не се установиха решения за отхвърляне на
искането на това основание, като междувременно с изменение на закона
срокът по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ беше удължен на шест месеца.

В друга група решения исканията са отхвърлени, тъй като съдът ги е
приел за нередовни поради непосочване на банките, в които проверяваното
лице има разкрити банкови сметки или неприложена справка РБСС по чл.
56а ЗКИ. Липсата на информация за банковите сметки на проверяваното
лице съдът е приел за липса на предмет на проверката. Със същите мотиви
в други решения съдът е отхвърлил искания, но като неоснователни.

Със следваща група решения искането е прието за неоснователно и е
отхвърлено поради липса на доказателства за някои от твърдените в него
обстоятелства. Констатираните липсващи доказателства се отнасят до:
качеството магистрат на проверяваното лице /липсва приложено към
искането копие на декларацията/; свързаността на проверяваното лице с
магистрат; наличните банкови сметки в определени банки – справка от
РБСС по чл. 56а ЗКИ.

През 2018 г. по всички проверени дела на един и същ докладчик
искането е прието за допустимо, като подадено от компетентен орган в
законоустановения инструктивен срок, но неоснователно, тъй като е
неконкретизирано и нередовно. Съдът се е позовал на липсата на ясно
обособени обстоятелствена част с изложени конкретни твърдения и ясно
формулиран петитум, от който по недвусмислен начин да е видно
искането. Посочил е, че позоваването на отделни разпоредби на ЗСВ не
замества конкретните твърдения и посочването на определени факти,
които съдът не е длъжен да извлича от приложените към искането
документи.
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В следваща група отделни решения СРС е отхвърлил искането на
ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ на различни основания, по обективни
причини, установени в извършена от съда служебна проверка, поради
пропуски на ИВСС или поради погрешни фактически констатации на съда.

В Софийския районен съд се констатира противоречива практика по
отношение на това дали наличието на вече постановено решение за
уважаване на идентично искане води до неговата неоснователност или до
неговата недопустимост, свързани с постановяване на различни съдебни
актове – решение за отхвърляне на искането или определение за
прекратяване на производството. В този смисъл противоречива практика
бе констатирана и между други райони съдилища.

В Софийския районен съд са постановени и решения, приключили с
частично уважаване на искането на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6,
т. 12 ЗКИ. Отхвърлителната част на тези решения най-често е обоснована с
липсата на доказателства, касаещи качеството на декларатора или на
лицата по чл. 175б, ал. 4 ЗСВ, не са приложени копия от декларацията или
справки по НБД “Н“. По едно от делата липсващото доказателство е
справка от РБСС по чл. 56а ЗКИ за наличните банкови сметки на лицето.
Констатирани са и случаи на отхвърляне на искането поради
несъответствия на ЕГН и име, посочени в него и приложените
доказателства. Отхвърляне на искането се констатира и в случаите, в които
съдът е приел, че липсва задължение за деклариране от магистрата на
имущество и доходи на съпруг или дете /чл. 175б, ал. 4 и ал. 5 ЗСВ/.
Поискано е разкриване на банкова тайна по отношение на съпруг при
декларирана от магистрата фактическа раздяла или по отношение на
пълнолетно дете към датата на задължението за деклариране. През 2018 г.
се констатира и искане по отношение на лице, с което магистратът живее
във фактическо съжителство на съпружески начала при липса на данни в
декларацията за такова обстоятелство.

За да отхвърлят или оставят без уважение направеното от ИВСС
искане по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, съдиите от РС – Бургас са го приели за
неоснователно с различни мотиви.

Най-често срещаните мотиви за отхвърляне на искането отново са
свързани със законоустановения срок за извършване на проверката по чл.
175д, ал. 1 ЗСВ. Подадените искания от ИВСС преди или след изтичане на
срока за проверката съдиите са отхвърляли поради липса на правомощия за
молителя, включително да иска разкриване на банкова тайна. Съдиите са
изразили несъгласие с тезата на ИВСС, че срокът по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ е
инструктивен.

Два от съдебните състави както през 2017 г., така и през 2018 г. са
приели исканията за неоснователни, тъй като според тях разкриването на
сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ
по отношение на магистрат, може да бъде постановено само в рамките на



272

проверка, надлежно образувана по реда на чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, раздел
Четвърти на Правилника на ИВСС и чл. 12 от ВП, като легитимиран да
отправи искането е само проверяващият инспектор от съответния,
определен за проверката екип.

И в РС – Бургас са констатирани отделни решения, в които съдиите
са приели искането за допустимо, но са го оставили без уважение, тъй като
при извършена служебна справка са установили, че по идентично искане
вече е постановено решение за уважаването му.

 И в РС–Бургас се констатираха решения, в които неоснователността
на исканията е обоснована с неяснота в искането, досежно вида на
подадената декларация, както и с липсата на доказателства,
удостоверяващи качеството магистрат или качеството на лицата по чл.
175б, ал. 4 ЗСВ, които не са били приложени към искането от страна на
ИВСС.

В РС – Бургас има едно единствено решение, постановено през 2018
г., с което искането е уважено частично. Отхвърлителната част на
решението касае разкриване на банкова тайна по отношение на съпруг на
магистрат. В тази част искането е прието за неоснователно, тъй като в
приложеното копие от подадената от магистрата декларация е посочено, че
се намира във фактическа раздяла със съпруга си, поради което няма
задължението да декларира доходите и имуществото му, т.е. липсва
предмет на проверка.

Голяма част от образуваните през 2017 г. дела в РС – Русе са
приключили с решения, с които искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12
ЗКИ е отхвърлено изцяло. Отхвърлителни решения през 2018 г. са
постановени само по две от образуваните дела. Исканията през 2018 г. са
подадени до 15.11.2018 г., или преди изтичане на 6-месечния срок по чл.
175д, ал. 1 ЗСВ /изм. ДВ бр. 7 от 2018 г./. Основният мотив при оставяне
без уважение на искането на ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ през 2017 г.
е, че същото е подадено извън 3-месечния срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, в
който компетентният орган извършва проверка за достоверността на
декларираните факти. В отделни решения съдиите са се мотивирали
относно вида и характера на горепосочения срок. Приели са, че се касае за
преклузивен, а не за инструктивен срок.

С едно от проверените решения постъпилото  в срока по чл. 175д, ал.
1 ЗСВ искане е оставено без уважение, тъй като за съда е останала
неизяснена процесуалната дееспособност на инспектора. Липсвала заповед
по чл. 56 ПОДИВССДАЕ /Правилника/, която според съдията би
легитимирала процесуално инспектора да отправи искането от една страна,
а от друга, по несъмнен начин би установила, че е разпоредена или
започнала проверка за съответствие на данните по чл. 175б ЗСВ.
         От мотивите на едно от двете отхвърлителни решения, постановени
през 2018 г., се установява, че причината е в пропуск от страна на ИВСС.
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Приложените към искането доказателства се отнасят за друго лице, поради
което съдът е приел, че липсват доказателства, установяващи
основателността му. С другото решение искането за разкриване на банкова
тайна по отношение на дете на магистрат е отхвърлено, тъй като  по друго
дело на РС – Русе е постановено решение, с което е разкрита банкова тайна
по отношение на същото лице и същите банкови сметки. В случая и
двамата родители на детето са магистрати. Всеки един от тях е подал
декларация, по която следва да се извърши отделна проверка за
достоверност на декларираните данни. За целите и нуждите на всяка от
проверките, е необходимо събиране на информация. Според ИВСС, в тази
хипотеза не е налице пълно съвпадение в обективните предели на
решението, тъй като в конкретния случай следва да бъдат извършени две
различни проверки, в които детето е свързано с различни проверявани
магистрати, подали декларации и разкриването на банкова тайна по
отношение на сметките на детето е необходима информация и за двете
проверки.

В мотивите на решенията, с които съдиите в РС – Плевен през 2017
г. са отказали разкриване на банкова тайна, са идентични, като е прието, че
искането е депозирано след изтичане на срока по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ, който
според съда започва да тече на 15.05.2017 г. и изтича на 15.08.2017 г. По
едно от делата, наред с горното са изложени и мотиви, че не е ясно от кого
изхожда направеното искане, тъй като е подписано със запетая и липсват
доказателства за заместване, поради което съдът се е усъмнил, че лицето,
направило искането, има качеството на инспектор в ИВСС.

През 2018 г. в РС – Плевен са постановени само две решения за
отхвърляне на искането изцяло. Според едното решение искането е
отхвърлено, тъй като заявителят е приложил копие от неподписана от
магистрата декларация, т.е. липсва предмет на проверката, заради която се
събира информацията, представляваща банкова тайна. Според другото
решение искането е свързано с незаконосъобразна проверка. Съдът
подробно се е мотивирал относно недопустимостта да се иска разкриване
на банкова тайна след изтичане на срока за проверка, посочен в закона,
както и за липсата на доказателства за продължаването му. Изложил е
доводи, че срокът не е инструктивен.

В РС – Силистра проверените съдебни актове, постановени през 2017
г., независимо дали са именувани решения или определения, независимо и
от това дали по тях искането е оставено без уважение, или без разглеждане,
са мотивирани с това, че искането е подадено след изтичане на
определения в чл. 175д, ал. 1 ЗСВ 3-месечен срок за проверка, считано от
15.05.2017 г. до 15.08.2017 г. Тази практика на РС – Силистра през 2017 г.
не може да бъде съпоставена с практиката през 2018 г., предвид
обстоятелството, че след изменението на срока в шестмесечен, всички
искания по проверените дела са подадени преди 15.11.2018 г.
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Решенията, с които съдиите в РС – Кърджали през 2017 г. са
отказали да уважат направеното искане и да допуснат разкриване на
банкова тайна са мотивирани еднозначно. Те са приели, че искането и
приложената към него справка от РБСС по чл. 56а ЗКИ, към която то
препраща, са депозирани в съда след изтичане на срока за извършване на
проверката по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

Мотивите на решенията, с които частично е отхвърлено искането по
чл. 62, ал. 6, т. 12 като неоснователно или безпредметно, са обосновани и
конкретни. Така, както е формулирано самото искане от ИВСС,
препращащо към справката за банкови сметки по чл. 56а ЗКИ, без да се
различат сметките, по които лицето е титуляр и сметките, по които се
явява пълномощник, или сметките, които са закрити, то обективно е
довело до съответната отхвърлителна част в постановеното съдебно
решение.  По две от решенията искането е отхвърлено по отношение
разкриване на банкова тайна за дете на магистрат, като заявителят при
подаване на искането не е съобразил навършването на пълнолетие от
детето към 31.12.2017 г.

През 2017 г. в РС - Търговище бе констатирана различна практика по
отношение на предпоставките за основателност на искането по чл. 62, ал.
6, т. 12 ЗКИ. При постановени решения, с които исканията са уважени, в
решенията, с които те са отхвърлени, съдиите са се позовали на липсата на
документи относно проверката на наличието на надлежна активна
процесуална легитимация на заявителя да иска разкриване на сведения,
съставляващи банкова тайна. В отделни решения е конкретизирано, че
липсва заповед съобразно чл. 56 от Правилника за организацията на
дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и експертите,
което препятствало проверката на съда за наличието на надлежна активна
процесуална легитимация на оправомощения инспектор да поиска
разкриване на банкова тайна. Тази практика изцяло е изоставена през 2018
г., тъй като не се установяват отхвърлителни решения. По проверените
дела с отхвърлителни решения съдиите изрично са приели неприложимост
на процедурата по чл. 129, ал. 2 ГПК.

Във всички проверени съдилища се установи добра организация на
дейността по образуване, движение и приключване на делата, образувани
по искане на ИВСС с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ. В
конкретните съдилища, където са констатирани незначителни изключения
от добрата организация, са дадени конкретни препоръки, които най-често
са свързани с образуването на делата, отразяване на часа на постъпване на
искането на ИВСС, със срока за произнасяне и с противоречива практика
на съдиите в даден районен съд.

Всички районни съдилища би следвало да обобщят и анализират
практиката си при определяне на предпоставките за редовност,
допустимост и основателност на искането от ИВСС по чл. 62, ал. 6, т. 12
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ЗКИ, като според наличието на определени предпоставки постановяват
еднакви по вид съдебни актове. Следва да се обсъди въпросът, дали
независимо от констатираните нередовност, недопустимост или
неоснователност на искането, не следва винаги да се постановява решение.

Констатираха се и противоречия в практиката между проверените
районни съдилища по прилагането на редица правни разпоредби в
производствата по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ, във връзка с които
следва да се обсъди вземането на решение за изготвяне на сигнал за
предложение за тълкувателно решение. Въпросите, които следва да
бъдат разгледани и разрешени са:

1. Какво е по своя вид, характер и същност производството за
разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 7 ЗКИ ?;

2. Следва ли в производството по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ, в
решението за  допускане разкриването на банкова тайна, да се
определя срок за разкриване на сведенията, предвид разпоредбата
на чл. 175д, ал. 5 ЗСВ?;

3. Към кой момент следва да се преценява навършването на
пълнолетие от детето на магистрат, с оглед разпоредбата на чл.
175б, ал. 4 ЗСВ?;

4. Приложима ли е разпоредбата на чл. 101 ГПК в производствата за
разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 7 ЗКИ?

5. Обвързано ли е подаването на искането за разкриване на банкова
тайна от ИВСС с определения в чл.  175д,  ал.  1  ЗСВ срок за
извършване на проверката за съответствие на декларираните от
магистрата данни и обстоятелства с установените от събраната
информация?

При проверката се констатира, че съдиите постановяват добре
мотивирани съдебни актове, съгласно изискванията на чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
Диспозитивите на постановените решения са съобразени с изрично
посочените изисквания на горепосочената разпоредба и са конкретни, но
една част от тях са недостатъчно прецизни поради непосочване на
банковите сметки, за които се иска разкриване на банкова тайна.
Проблемът се дължи на това, че от една страна самото искане на ИВСС не
е конкретно, от друга страна съдът също не е конкретизирал сведенията, за
които се допуска разкриването на банкова тайна, от което следва, че
всъщност банката определя предмета и обема на разкриване на сведенията.
Едно лице може да има налични сметки, които не се включват в обхвата на
проверката за съответствие от страна на ИВСС. Например сметки, по
които проверяваното лице е упълномощено, доверителни сметки или
сметки, със средства на трети лица /сметки на ЧСИ, нотариуси, адвокати и
др./. Изключително правомощие на ИВСС е да очертае предмета на
проверката за съответствие и с оглед на това следва да се посочи в кои
банки и по кои банкови сметки трябва да бъде разкрита банкова тайна във
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