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 изменения и допълнения в
Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
(ПОДИВССДАЕ) произтича от промените в Закона за съдебната власт
(ЗСВ) във връзка с правомощията на институцията, обнародвани в ДВ, бр.
бр. 11 от 07.02.2020 г. Направените изменения и допълнения в ЗСВ имат за
цел да оптимизират законовата уредба относно разглеждането на
заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото
в разумен срок и дейността по извършването на проверки за почтеност и
конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на декларациите
им за имущество и интереси, както и за установяване на действия, които
накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване
на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. В проекта за
изменение и допълнение на ПОДИВССДАЕ се предлагат и промени в
частта за личните данни, произтичащи от едногодишната практика по
изпълнение на надзорните правомощия на ИВСС.
I. Промени в глава пета, раздел VI във връзка с разглеждането на
заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото
в разумен срок (съобразно промените в глава трета „а” ЗСВ):
- изрично се предвижда, че съставите на ИВСС, които проверяват
подадени заявления за обезщетение за забавено правосъдие, не се
произнасят по въпроса разумен ли е срокът на съответното производство;
- регламентира се, че когато след постъпване на заявлението в
ИВСС се установи, че е подадено искане за възобновяване на
наказателното дело или за отмяна на влязъл в сила съдебен акт, срокът за
проверка на заявлението започва да тече от произнасянето на
компетентния съд по искането.
II. Промени в глава пета, раздел IV във връзка с дейността по
извършването на проверки на имуществените декларации на съдии,
прокурори и следователи (съобразно промените в глава девета, раздел Iа
ЗСВ):
- подробно се посочва какво следва да декларират магистратите
относно имуществото си и към коя дата във всяка отделна декларация,
предвидена в закона – встъпителна, ежегодна, финална и подаваната една
година след финалната;
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- изрично се определя кога подлежат на деклариране средствата при
предсрочно погасяване на кредити, както и задължението за деклариране
на осигуряването в пенсионни фондове по допълнително доброволно
осигуряване (т. нар. „трети стълб“);
- прецизира се разпоредбата на декларацията за съгласие, с която
съответният магистрат и лицата по чл. 175б ал. 4 ЗСВ са дали съгласие
пред ИВСС за разкриване на банкова тайна;
- прецизира се уредбата за извършване на допълнителни проверки на
имуществените декларации на магистратите.
III. Промени в глава пета, раздел V относно проверките за почтеност
и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват
престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване
независимостта на съдиите, прокурорите и следователите (във връзка с
промените в раздел Іб на глава девета от ЗСВ:
- предвижда се възможност за разглеждане на сигналите, подавани
по реда на глава девета, раздел Іб от ЗСВ да протече в две фази предварително проучване и същинската проверка. Във фазата на
предварителното проучване, което следва да приключи до един месец от
регистрирането на сигнала, ще могат да се осъществят действията по
отстраняване на недостатъците, както и да се извърши преценка дали
сигналът е от компетентността на ИВСС;
- регламентира се, че проверката ще се извършва в двумесечен срок
след приключване на предварителното проучване и се урежда правото на
главния инспектор да удължи срока на проверката еднократно с до два
месеца.
IV. Изменения в глава пета, Раздел VI „а”:
Създава се производство за разглеждане на уведомления за
нарушения на сигурността на личните данни, подадени от органи на
съдебната власт и на следващо място се дава по-детайлна уредба на
производството по разглеждане на жалби от субекти на данни при
нарушаване на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 или по ЗЗЛД.
Приемането на нова точка „2а” в чл. 94а, съответно изменението на
разпоредбата на чл. 94з, имат за цел да бъде създадена процедура, по която
ИВСС ще осъществява едно от надзорните си правомощия по защита на
правата на субектите при обработване на личните им данни, а именно за
разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните
данни, подадени от органи на съдебната власт на основание чл. 33, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679 или чл. 67, ал. 3 от ЗЗЛД. Предвижда се
подадените уведомления да се разглеждат от инспектор, определен на
случаен принцип от главния инспектор. Разглеждането на подадените
уведомления ще се извършва в две фази, като първата е с продължителност
от 2 седмици. В рамките на тази фаза се извършва формална проверка на
съдържанието на уведомлението и оценка на риска за правата и свободите
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на субектите, чиито права биха могли да бъдат засегнати от допуснатото
нарушение. Съобразно оценката на риска, извършена в първата фаза,
производството може да приключи по три начина: приемане на
уведомлението за нарушение за сведение, когато се установи ниско ниво
на риска за правата и свободите на физическите лица; извършване на
проверка по документи при наличие на средно ниво на риска или
извършване на проверка на място, когато се установи наличие на високо
ниво на риска за правата и свободите на засегнатите субекти. Независимо
от оценката на риска, главният инспектор може да разпореди
извършването на проверка по случая. Проверките по уведомления на
основание чл. 33, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 67, ал. 3 от
ЗЗЛД ще се извършват дистанционно по документи или на място по реда
на чл. 94д.
С измененията в чл. 94и от Правилника се детайлизира
производството за разглеждане на жалби от субекти на данни при
нарушаване на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 или по ЗЗЛД в три
насоки. На първо място – създава се процедура за проверка на подадените
жалби за редовност и допустимост. На следващо място – създава се нова
алинея 4, с която се предоставя възможност на разглеждащия жалбата
инспектор по своя преценка да направи предложение за извършване на
проверка на място в проверявания орган, ако това се налага за
установяване на факти и обстоятелства по случая. На последно място - с
изменението на алинея 5 се създава изрично задължение за инспектора,
разглеждащ подадената жалба, своевременно да уведоми главния
инспектор, ако са установени данни за нарушение на Регламент (ЕС)
2016/679 или на ЗЗЛД. Тази промяна се налага, за да се осигури
координация между компетентните органи в отделните надзорни
производства, които се осъществяват по различен ред и в различни
срокове. Разглеждането на жалбите от субекти на данни при нарушаване
на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 или по ЗЗЛД се извършва от
инспектор в ИВСС по реда на ЗЗЛД, докато установяването на
нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда на ЗАНН, като по силата на чл. 87, ал.
3 ЗЗЛД наказващ орган е главният инспектор на ИВСС.
V. В проекта се предлагат и изменителни параграфи за някои
разпоредби, съобразно практиката на ИВСС и такива, свързани с
прецизиране на редакцията на отделни текстове:
– промяна на текста, посочващ какъв е печатът на ИВСС съобразен с
чл. 7 от Указа за печатите (чл. 9, ал. 1);
- промени в текстове, уреждащи правомощията на отделните звена в
ИВСС (чл. 40, чл. 46, чл. 50 и др.). Сред тези изменения заслужава да се
отбележат новите правомощия, предвидени за експертите от звеното за
проверките за интегритет и звено „Аналитично“ - да изготвят информация,
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съдържаща в резюмиран вид анонимизирани случаи на констатирани от
страна на ИВСС нарушения по чл. 175к ЗСВ, която се включва в бюлетина
за резултатите от проверките и се публикува на интернет страницата на
Инспектората, като публикуването се осъществява един път годишно, след
влизането в сила на съответните съдебни актове за наложени
дисциплинарни наказания. Освен това се предвижда експертите от двете
звена да разработват насоки за подаване на сигнали по чл. 175л, ал. 1 ЗСВ,
които да се предоставят на органите на съдебната власт и да се публикуват
на интернет страницата на Инспектората. Тези разпоредби имат за цел да
допринесат за предотвратяване на конфликт на интереси, както и на
прояви на непочтеност и на действия, накърняващи престижа на съдебната
власт. Публикуването на информация за констатираните от ИВСС
нарушения на интегритета на магистратите и за наложените
дисциплинарни наказания, както и насоките за подаване на сигнали за
такива нарушения, ще разшири системата за деонтологична превенция,
чиито основи поставя ЗСВ чрез правомощията на етичните комисии към
колегиите на ВСС;
- промени във връзка с извършваните проверки по сигнали по чл. 54,
ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ (чл. 65);
- предвижда се, че Инспекторатът ще дава становища по искания за
приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, когато
такова е поискано от ВКС или ВАС. Становището се изготвя от
инспектори, определени от главния инспектор според специализацията им
по правна материя (чл. 95).
Проектът и мотивите към него са подготвени от работна група,
включваща инспектори и експерти от администрацията на ИВСС.
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,
съобразено преди всичко с необходимостта от въвеждане в практиката на
прецизираните разпоредби за проверките и производствата, които
извършва Инспекторатът. В случая не е необходим по-дълъг срок за
предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на
Правилника, тъй като не се предлага нов Правилник, а само изменения и
допълнения към настоящия, произтичащи основно от промените в ЗСВ,
обнародвани в ДВ, бр. бр. 11 от 07.02.2020 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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