МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ

Изготвянето на предложените промени в Правилника за
организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и
за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ)
произтича от новите правомощия на институцията, предвидени с
промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и предоставящи на
ИВСС правомощията по упражняване на надзор за защита на правата на
физическите лица при обработване на личните им данни в изрично
определени случаи.
От 2016 г. темата за защита на личните данни е уредена в Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на
данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите
на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно
свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение
2008/977/ПВР на Съвета (Директива (ЕС) 2016/680). Двата акта са приети
по инициатива на Европейския съюз, а въвеждането им в националното
законодателство се осъществи чрез приемането на Закон за изменение и
допълнение на ЗЗЛД, обнародван в Държавен вестник, бр. 17 от 2019 г.
Съобразено с двата европейски акта, българският закон предвижда
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да осъществява надзор и да
осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на ЗЗЛД и на
нормативните актове в областта на защитата на личните данни при
обработване на лични данни от съда при изпълнение на функциите му на
орган на съдебната власт и на 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. Регламентът
и Директивата дават такава възможност - обработването на лични данни в
посочените по-горе случаи да се повери на специален орган в рамките на
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съдебната система на съответната държава-членка на ЕС, какъвто е
Инспекторатът.
В самия ЗЗЛД на правомощията и задачите на ИВСС като надзорен
орган в областта на защитата на лични данни е посветена специална глава
трета, непосредствено след уредбата относно Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД). Повечето от правомощията на Комисията има и
Инспектората, като са очертани спецификите с оглед същността на органа.
В същото време, чл. 17, ал. 2 от закона предоставя делегация за доразвитие
на уредбата на тези правомощия в подзаконов нормативен акт, а именно редът за осъществяване на надзорната дейност, включително за
извършването на проверки и за разглеждане на производствата пред
инспектората да се определи с правилника по чл. 55, ал. 8 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ) – приетият от ИВСС Правилник за организация на
неговата дейност.
В съответствие с предвиденото в чл. 26, ал. 3 и 4 ЗНА, ИВСС
организира публикуването на интернет страницата си на проекта за
изменение и допълнение на своя Правилник. На всички граждани,
юридически лица, неправителствени организации и държавни органи се
предоставя срок от 14 дни за предложения и становища по проекта. Този
срок е съобразен с текста на § 121 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗИДЗЗЛД, според който правилникът по чл. 55, ал. 8 от ЗСВ
следва да се приведе в съответствие с този закон в срок до два месеца от
влизането му в сила. При положение, че законът не предвижда каква
организация ще следва Инспекторатът при извършване на проверки,
разглеждане на жалби и прилагане на административни наказания и мерки,
тези дейности са подробно уредени в правилника. Регламентират се
правомощия, аналогични на тези, които има КЗЛД, но са съобразени със
специфичния характер на ИВСС като част от съдебната система. Ако
подзаконовата регламентация относно дейността на ИВСС бъде забавена
във времето след 1 януари, е налице реална възможност за създаване на
правен вакуум и блокиране на тази нова, съществена дейност на
Инспектората. За да бъдат обсъдени становищата и предложенията по
проекта за изменение и допълнение на Правилника е необходимо време,
нужно е актът да бъде обсъден и приет на заседание на Инспектората и да
бъде обнародван в Държавен вестник в срока по §121 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗЗЛД.
Проектът и мотивите към него са подготвени от работна група,
включваща инспектори и експерти от администрацията на ИВСС, с
полезното съдействие на представители на КЗЛД.
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Изцяло новите или променените текстове следват структурата на
действащия ПОДИВССДАЕ, като се започне от общите положения и се
прегледат особените разпоредби. Същината на новите правомощия е
подробно регламентирана в новия раздел VІ „а” относно организацията и
реда за осъществяване на надзор при обработването на лични данни в
случаите по ЗЗЛД, който се създава в глава пета на Правилника
„Организация на дейността на Инспектората”. В този раздел са изписани
правомощията на ИВСС по ЗЗЛД:
1. извършва по искане на съда, прокуратурата или следствените органи
предварителни консултации съгласно чл. 17б и чл. 65 ЗЗЛД;
2. извършва проверки, включени в годишната му програма или по
сигнали, във връзка със спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
и на ЗЗЛД;
3. разглежда жалби на субектите на данни за нарушаване на правата им
по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД;
4. прилага принудителни административни мерки по чл. 84, ал. 1 ЗЗЛД;
5. в предвидените от закона случаи изразява становища по проекти на
нормативни актове, на административни мерки или по други въпроси,
свързани със защитата на личните данни;
6. оказва съдействие на субектите на данни при упражняване на правата
им по чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД;
7. осъществява сътрудничество с други надзорни органи, в т.ч. и
съответните надзорни органи на другите държави - членки на Европейския
съюз с оглед спазване на правилата за защита на личните данни.
Предоставена е възможност ИВСС да разглежда и други производства
по свое решение или когато това е предвидено в закон.
Предвидени са съответни изменения и допълнения в текстовете относно
правомощията на Инспектората, на главния инспектор и на всеки
инспектор поотделно, в задълженията на експертите от специализираната
администрация на ИВСС
Правомощията на Инспектората по прилагане на принудителни
административни мерки (корективни правомощия според Регламента) и да
налага административни наказания (санкционни правомощия) са уредени в
съответния раздел, който предвижда реда за осъществяване на дейността
по административно наказване от страна на органа съобразно действащия
ЗСВ.
В проекта се предлагат и изменителни параграфи за някои разпоредби
във връзка с проверките на декларациите за имущество и интереси на
магистратите, подавани по реда на глава девета, раздел І „а” от ЗСВ. Тези
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параграфи предвиждат прецизирана правна редакция на някои текстове,
което е съобразено с промени в ЗСВ от 2018 г.
Така предвидените изменения и допълнения не са свързани с
необходимост от допълнителни финансови разходи и не обосновават
необходимост от приемане на изцяло нов Правилник.
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