СЪОБЩЕНИЕ
Със Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
(обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр.
34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) е регламентирано спирането и
удължаването на редица законоустановени срокове, включително такива,
свързани с дейността на ИВСС.
Съобразявайки тази уредба, във връзка със сроковете по отделните
правомощия на ИВСС, за времето от 13.03.2020 г. до отмяната на
извънредното положение е необходимо да се има предвид следното:
I. Във връзка с правомощието на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 8 ЗСВ за
извършване на проверки на имуществените декларации на съдиите,
прокурорите и следователите по реда на глава девета, раздел Іа от
Закона за съдебната власт (ЗСВ):
1. За времето от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното
положение спират да текат:
- срокът по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ за подаване на декларации за
имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ от новоназначени съдии,
прокурори и следователи;
- срокът по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ за подаване на декларации за
имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ от лица, освободени от
заеманата от тях длъжност „съдия, прокурор или следовател“;
- срокът по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ за подаване на декларации за
имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ от лица, заемали
длъжността „съдия, прокурор или следовател“, след изтичане на една година
от изгубване на това им качество;
- срокът по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ за подаване на декларации по чл. 175а,
ал. 1, т. 2 ЗСВ за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за
имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в частта за интересите и за
произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и
кредити.
2. Срокът по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ за подаване на ежегодни
декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ от
съдии, прокурори и следователи през 2020 г. е до един месец от отмяната
на извънредното положение.
3. Срокът по чл. 175в, ал. 5 ЗСВ за подаване на нова (коригираща)
декларация от съдии, прокурори или следователи, или от лица, загубили това
качество, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в
декларираните обстоятелства, се удължава с 1 месец от отмяната на
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извънредното положение, в случай че изтича по време на извънредното
положение.
4. Считано от 17.04.2020 г. продължават да текат спрените на
основание чл. 3, т. 3 ЗМДВИП (ред. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.) за времето от 13.03.2020 г. до 16.04.2020 г. включително:
- срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за отстраняване на установени от ИВСС
непълноти и грешки в декларираните обстоятелства и
- срок по чл. 175з, ал. 1 ЗСВ за декларирането на информация,
необходима за извършване на допълнителна проверка.
ІІ. Във връзка с правомощието на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 8 ЗСВ за
извършване на проверки за почтеност и конфликт на интереси на
съдии, прокурори и следователи, както и за установяване на действия,
които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с
нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите по реда на глава девета, раздел І „б“ ЗСВ:
Считано от 17.04.2020 г. продължават да текат спрените на
основание чл. 3, т. 3 ЗМДВИП (ред. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.) за времето от 13.03.2020 г. до 16.04.2020 г. включително:
- срок, указан от ИВСС, за отстраняване на допуснатите
нередовности в подаден сигнал по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ и
- срок, указан от ИВСС, за предоставянето на сведения, писмени и
веществени доказателства и документи от подателя на сигнала, от
проверяваното лице или от други лица.
ІІІ. Във връзка с правомощието на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 9 ЗСВ
за извършване на проверки на заявления срещу нарушаване правото на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок по реда на глава трета
„а“ ЗСВ:
1. С един месец от отмяната на извънредното положение се
удължава срокът по чл. 60а, ал. 4 ЗСВ за подаване на заявления по чл. 60а,
ал. 1 ЗСВ от граждани и юридически лица за нарушаване правото им на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок, който изтича по време
на извънредното положение.
2. Считано от 17.04.2020 г. продължава да тече спреният на
основание чл. 3, т. 3 ЗМДВИП (ред. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.) за времето от 13.03.2020 г. до 16.04.2020 г. включително срок
по чл. 60в, ал. 4 ЗСВ за отстраняване на допуснатите нередовности в
подадено заявление по чл. 60а, ал. 1 ЗСВ.
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ІV. Във връзка с правомощията на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3
ЗСВ за извършване на проверки относно организацията на
административната дейност на съдилищата, прокуратурите и
следствените органи; организацията по образуването и движението на
съдебните, прокурорските и следствените дела, и приключването им в
установените срокове; анализирането и обобщаването на делата, които
са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените
преписки и дела на прокурорите и следователите по реда на глава трета
ЗСВ:
1. Не спира да тече по време на извънредното положение и не се
удължава преклузивният срок по чл. 58, ал. 3, изр. второ ЗСВ за подаване
на възражение от проверявания съдия, прокурор или следовател, или от
административния ръководител на съответния орган на съдебната власт
срещу акта за резултатите от извършената проверка.
2. Считано от 17.04.2020 г. продължава да тече спреният на
основание чл. 3, т. 3 ЗМДВИП (ред. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.) за времето от 13.03.2020 г. до 16.04.2020 г. включително срок
за отстраняване на допусната нередовност в постъпил по електронната
поща сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ, неподписан с квалифициран
електронен подпис.
V. Във връзка с правомощието на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 15 ЗСВ
за осъществяване на надзор върху обработването на лични данни в
случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД):
С един месец от отмяната на извънредното положение се удължава
срокът по чл. 38б, ал. 1 ЗЗЛД за подаване на жалба от граждани за
нарушаване на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД при
обработване на лични данни от съда при изпълнение на функциите му на
орган на съдебната власт и от прокуратурата и следствените органи при
изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания, който изтича
по време на извънредното положение.
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