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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,
Представям на Вашето внимание шестнадесетия брой на Юридически
барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”.
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Досега бяха представени петнадесет броя на Юридически барометър.
Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org и на страницата на Юридически барометър
www.legalbarometer.bg.
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Изследването се състои от две основни части:
1. Количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и
оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по създаване
на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната
власт; конституционен и съдебен контрол върху законите и подзаконовите нормативни актове; тълкувателна дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на европейското право; практика на
Европейския съд по правата на човека;
2. Съдържателен/качествен анализ на по-важни закони и законопроекти.
Всеки брой на изследването включва и тема на броя, в рамките на
която екипът излага своите възгледи по значим правен проблем.
Шестнадесетият брой на Юридически барометър продължава изследването на състоянието и развитието на правния ред за периода юли –
декември 2017 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели,
анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.
Тема на настоящия брой е „Защита на личните данни“.
Специален гост на броя е г-жа Невин Фети – доктор по право, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с богата експертиза
по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация,
защитата на личните данни и достъпа до обществена информация, съветник по правни въпроси на Президента на Република България и,
смея да твърдя, голям приятел на Юридически барометър. Използвам
възможността още веднъж да й благодарим за отзивчивостта, професионализма и ангажираността с тази важна проблематика.
Даниел Вълчев
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Защита на личните данни
I. Защитата на личните данни в международното право
Защитата на личните данни традиционно се свързва с гарантирането на
неприкосновеността на личността и личния живот. След Втората световна
война, когато признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права е поставено
в основата на свободата, справедливостта и мира в света, е прогласена
Всеобщата декларация за правата на човека1. С нейния чл. 12 правото
на закрила от закона срещу произволна намеса в личния живот, семей1
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Приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10.12.1948 г.

ството, жилището и кореспонденцията и срещу посегателства върху честта
и доброто име за първи път получава признание в международноправен
акт. Това право е закрепено и сред правата, гарантирани скоро след това
с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
(ЕКПЧОС), приета от Съвета на Европа през 1950 г. В чл. 8 зачитането на
личния и семейния живот, на жилището и тайната на кореспонденцията
прави недопустима намесата на държавните власти в неговото упражняване. Изключения са допустими само в предвидени от закона случаи и
необходими в едно демократично общество в интерес на националната и
обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на
здравето и морала или на правата и свободите на другите.
В своята практика Европейският съд по правата на човека е разглеждал
много случаи, свързани със защитата на данните, различните форми на
наблюдение, защитата срещу съхраняване на лични данни от публичните
органи. От неговата практика следва, че държавите имат не само задължение да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да нарушат
правото по чл. 8 ЕСПЧ. При определени обстоятелства гарантирането на
правото ги задължава да предприемат активни действия за ефективното
зачитане на личния и семейния живот.
При липсата на определение правата по чл. 8 ЕСПЧ не могат да бъдат
ясно разграничени и терминът „право на лична сфера“ се използва като
събирателно понятие. В част трета на Резолюция (70) 428 Консултативното събрание (сега Парламентарната асамблея) на Съвета на Европа,
съдържаща Декларацията относно средствата за масово осведомяване и
правата на човека, е прието, че „правото на лична сфера се състои преди
всичко в правото на човек да живее собствения си живот при минимална
намеса. То се отнася до личния, семейния и домашния живот, физическата и душевната неприкосновеност, честта и доброто име, недопустимост
на представянето в невярна светлина, неразкриване на ирелевантни и
злепоставящи факти, недопустимост на непозволеното публикуване на
лични фотографии, защита срещу разкриването на поверителна информация, предоставена или получена от лицето“2. Защитата на данните за
лицето е застъпена като проявление на правото на лична сфера, но в конЦитирано по П. ван Дайк, Г.Й.Х. Хууф, със сътрудничеството на А.В.Херинга, Й.Г.К. Схокенбрук, Б.П. Фермьолен,
М.Л.В.М. Виринг и Л.Ф. Цваак, „Европейската конвенция за правата на човека – теория и практика“, Издание
на Фондация Български адвокати за правата на човека, С, 2000, с. 456-457. В изданието се съдържа анализ
на правото на зачитане на личния и семейния живот, подкрепен с практика на Европейския съд по правата на
човека (с. 456-488).
2
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текста на непозволеното публикуване на определени сведения за лицето.
Нарастващият през 60-те и 70-те години на ХХ век поток от лични данни,
предмет на автоматизирана обработка, изправя пред сериозно предизвикателство тяхната защита. Осезаема е нуждата от дефиниране на понятието за лични данни, подчиняването на тяхното обработване на определени
принципи като целесъобразност, пропорционалност, точност, съхранение
в определени периоди, открояване на правата на физическите лица да
знаят информацията, съхранявана за тях, целите на обработването, всяко
предоставяне на тази информация. Широкият периметър на правата по
чл. 8 от Конвенцията дава насоката на тези решения, но генералният подход не съдържа детайлизирани правила, съблюдаването на които да доведе до унифицирана защита при обработване на лични данни в частния и
публичния сектор. Две резолюции на Комитета на министрите на Съвета
на Европа3 очертават принципите, които стоят в основата на тази защита, като препоръчват на държавите членки да предприемат необходимите
стъпки за тяхното постигане.
На 28.01.1981 г. е открита за подписване Конвенция № 108 на Съвета
на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на
лични данни4. Тя е първият и понастоящем единствен правнообвързващ
международен акт в областта на личните данни. С нея се съчетават основните ценности на зачитането на личния живот и свободния поток от
информация. Конвенция № 108 гарантира на всяко физическо лице, което се намира на територията на държава членка, независимо от неговата
националност и местопребиваване, правото на зачитане на личния му
живот по отношение на автоматизираната обработка на данни, отнасящи
се за него. По смисъла на Конвенция № 108 „лични данни“ означава всяка информация относно определено или определяемо физическо лице,
а „автоматизирана обработка“ включва следните операции, извършени
изцяло или отчасти чрез автоматизирани средства: запаметяване на данни, извършване на логически и/или аритметични операции по отношение

Резолюция (73) 22 относно защитата на неприкосновеността на личния живот на лицата по отношение на
електронните бази от данни в частния сектор и Резолюция (74) 29 относно защитата на неприкосновеността на
личния живот на лицата по отношение на електронните бази от данни в публичния сектор
3

На 26 април 2006 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа взема решение датата 28 януари да се
отбелязва като Ден за защита на данните. Този ден се отбелязва и извън Европа, като се нарича „Ден на неприкосновеността на личния живот“ (Privacy day).
4
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на тези данни, тяхното изменение, изтриване, извадки или разпространение. Въвеждат се изискванията за добросъвестност и законосъобразност
при получаване и обработване на данните, обработването им за точно
определени и правомерни цели, като данните да бъдат съответстващи и
релевантни на целите, за които са събирани. Освен това данните трябва
да бъдат точни и при необходимост актуализирани, като се запазват във
вид, позволяващ идентифицирането на лицата за период, не по-дълъг от
необходимия за целта, за която са съхранени. Тези принципни положения
в обработването на личните данни са валидни и до днес, а вероятно ще
продължават да представляват техен фундамент и в бъдеще. Подходът на
Конвенция № 108 да откроява някои лични данни като „специални категории данни“ също трябва да бъде посочен сред достиженията, които придават облика на защитата на личните данни. С чл. 6 на Конвенция № 108
е предвидено, че личните данни, които разкриват расов произход, политически възгледи, религиозни и други убеждения, личните данни относно
здравето или сексуалния живот, не могат да се обработват автоматизирано, освен ако вътрешното право гарантира подходяща защита. Това важи
и за личните данни, свързани с осъдителни присъди. Неслучайно на тези
данни е дадена специална защита, тъй като поради своето естество обработването им е съпроводено с по-големи рискове за основните права
и свободи и за личния живот. Поради това и обработването им може да
бъде разрешено само при наличието на определени гаранции.
Следва да се отбележи, че Конвенция № 108 предвижда задължения на
държавите членки при обработването на лични данни на национално
ниво, както и в случаите на трансграничен обмен. Тя е отворена за присъединяване не само на държавите членки на Съвета на Европа, но и
за държави в други континенти. Понастоящем Конвенция № 108 е ратифицирана от 51 държави: всички държави членки на Съвета на Европа,
сред които и Република България (2002 г.), Уругвай (2013 г.), Мавриций
(2016 г.), Сенегал (2016 г.) и Тунис (2017 г.). „Потенциалът на Конвенцията като универсален стандарт и нейният отворен характер биха могли да
послужат като основа за насърчаване на защитата на данните в световен
мащаб“5.
Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните, изготвен съвместно от Агенция за основните права на Европейския съюз и Съвета на Европа заедно със Секретариата на Европейския съд по правата
на човека, Люксембург, 2014, с. 18.
5

9

II. Защитата на личните данни в правото на Европейския съюз и в законодателството на Република България
Развитието, което бележи правото на ЕС, дава нов контекст на защитата
на личните данни. Още през 1995 г. е приета Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита
на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното
движение на тези данни. Свободното движение на хора, стоки, услуги и
капитали в рамките на вътрешния пазар изисква свободно движение на
данни, което не може да бъде осъществено без унифицирано и високо
ниво на защита на данните. Директивата въвежда основните понятия в
тази област, очертава принципи за обработване на лични данни, правата на лицата, свързани с обработване на лични данни, отнасящи се за
тях. Установени са задълженията на администраторите на лични данни и
отношенията им с обработващите лични данни, правилата за трансфер
към трети страни. За пръв път се предвижда задължение на държавите
членки да създадат един или повече държавни органи, които отговарят
за контрола по прилагане на правилата за защита на личните данни. Полага се основата и за сътрудничеството между надзорните органи, като
е създадена Работната група за защита на лицата при обработването на
лични данни (Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО). Тя има
съвещателен статут и се състои от представител на надзорния орган или
органи, определени от всяка държава членка, от представител на органа
или властите, създадени в ЕС (Европейският надзорен орган по защита
на данните), както и от представител на Европейската комисия. Задачите
на работната група обхващат разглеждането на всеки въпрос, отнасящ
се до прилагането на националните мерки, приети съгласно Директивата,
предоставяне на становище на Европейската комисия относно степента
на защита в ЕС и в трети страни и др. Особено важна е възможността по
своя инициатива работната група да дава препоръки по всички въпроси,
свързани със защитата на лицата при обработването на личните им данни. Насоките и становищата, които приема Работната група, играят основна роля и в подготовката за прилагането на Общия регламент относно
защитата на данните, който формира основата на новата правна рамка
на ЕС за защита на личните данни.
Директива 95/46/ЕО е транспонирана в българското законодателство със
Закона за защита на личните данни. Заслужава да се открои обстоятел-
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ството, че материята на защитата на личните данни в Република България е в сила от 1 януари 2002 г., преди членството в Европейския съюз и
преди ратифицирането на Конвенция № 108 на Съвета на Европа, което
става със закон, приет от 39-то Народно събрание на 29 май 2002 г. (Обн.
ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г.).
Предвид обстоятелството, че адресат на Директивата за защита на личните
данни са само държавите с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата
на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции
и органи на Общността и за свободното движение на такива данни
са обхванати въпросите при обработване на лични данни от институциите
и е създаден Европейският надзорен орган за защита на данните. Той е
независим надзорен орган, натоварен с мисията да следи за защитата
на личните данни и неприкосновеността и да насърчава добрите практики на европейските институции. Неговите правомощия са аналогични на
осъществяваните от националните надзорни органи и се развиват в трите
направления: надзор, консултиране и сътрудничество.
Друг важен европейски акт в областта на защитата на личните данни
представлява Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора
на електронните комуникации. Тя е въведена в българското законодателство със Закона за електронните съобщения. Поверителността на електронните комуникации се отнася не само до съдържанието на съобщението, но и до данните за трафика, тъй като информация за това с кого и кога е
осъществена комуникацията, с каква продължителност е била тя, данните
за местонахождението създават висок риск от необоснована намеса в
личния живот на потребителите. С Директива 2002/58/ЕО се хармонизират разпоредбите на държавите членки, което е необходимо за осигуряване на еквивалентно ниво на защита на правото на неприкосновеност в
електроннокомуникационния сектор. С нея се допълва Директива 95/46/
ЕО, но се откроява и още един важен аспект – грижата за защитата на
легитимните интереси на абонати, които са юридически лица.
С Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обрабо-
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тени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за
изменение на Директива 2002/58/ЕО доставчиците бяха задължени да
запазват данните за трафик в срокове между 6 и 24 месеца за целите на
борбата с тежките престъпления. При анализ на разпоредбите на Директива 2006/24/ЕО Съдът на ЕС отбелязва, че от подлежащите на запазване
данни е възможно да се изведат много точни заключения за личния живот, например за навиците в ежедневния живот, мястото на постоянно и
временно пребиваване, ежедневни или други пътувания, упражняваните
дейности, социалните връзки на лицата. Констатацията е, че от директивата произтича „особено обширна и тежка за правния ред на Съюза намеса
в тези основни права, без тази намеса да е точно уредена с разпоредби,
които да могат да гарантират, че тя действително се свежда до строго необходимото“6 и през 2014 г. тя е обявена за невалидна.
Аспекти на защитата на личните данни, които остават извън материалния
обхват на Директива 95/46/ЕО, са уредени в други актове от правото
на ЕС. С Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември
2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките
на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси е дадена защита на физическите лица, когато техните данни се
обработват за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпление или за изпълнение на
наказания. Рамковото решение се основава на понятията и принципите,
възприети в Конвенция № 108 и Директива 95/46/ЕО. С него се допълва
уредбата в областта на защитата на личните данни за целите на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Извън
неговото приложно поле обаче остава обработването на лични данни,
произтичащо от други европейски актове, по-специално тези, които уреждат функционирането на Европол, Евроюст, Шенгенската информационна
система и Митническата информационна система, както и актове, даващи пряк достъп на органите на държавите членки до определени системи
с данни на други държави членки. Рамковото решение 2008/977/ПВР е
част от българското законодателство и неговите изисквания са въведени
в Закона за защита на личните данни.
6
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Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г. по съединени дела С-293/12 и С-594/12.

Особено значима за развитието на защитата на личните данни е Хартата
на основните права в Европейския съюз, която с Договора от Лисабон
стана част от първичното право на Съюза. Хартата „включва целия спектър от граждански, политически, икономически и социални права на европейските граждани, като излага в синтезиран вид общите за държавите
членки конституционни традиции и международни задължения“7. Близката връзка между зачитането на личния и семейния живот и защитата на
личните данни е отчетена в Хартата със систематичното им място, съответно в чл. 7 и 8 от нея. Същественото различие е в съдържанието, с което
е установено правото на защита на личните данни. То е сложно право и
включва в състава си редица правомощия на лицето, за което се отнасят
данните – право на достъп до събраните данни, отнасящи се до лицето,
право да се иска коригиране на данните, право на защита срещу незаконосъобразни действия или бездействия. Правото на защита на личните
данни се свързва и със задължения, адресирани към другите правни субекти, за добросъвестно, целесъобразно и законосъобразно обработване
на лични данни въз основа на съгласие на лицето или по силата на друго
предвидено в закона легитимно основание. Като специфично задължение
на държавата следва да се посочи изискването на чл. 8, пар. 3 от Хартата за контрол от независим държавен орган на правата на физическото
лице, за което се отнасят данните, и спазването на задълженията от страна на лицата, които ги обработват.
С прогласяването му отделно от правото на неприкосновеност и най-вече с
оглед на установеното му съдържание, правото на защита на личните данни
има собствен живот. В рамките на концепцията за разграничаване на поколения права, то демонстрира съществени различия с правото на неприкосновеност на личността и личния живот. Правото на защита на личните
данни следва да се обхване в третата генерация права по своя генезис
и еволюция. Осигуряването му надхвърля усилията на отделния индивид,
а и на отделната държава, като предполага взаимодействие и съгласувани
усилия на международната общност. Тази необходимост беше отчетена в
рамките на ЕС и през ноември 2010 г. Европейската комисия обяви необходимостта от всеобхватен подход за защита на личните данни8. Правото на
7

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните, с. 21.
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защита на личните данни е основанието, на което правилата за защита на
данните обхващат всички дейности, попадащи в обхвата на правото на ЕС,
съгласно член 16 от Договора за функционирането на ЕС.
Реформата на европейската правна уредба в областта на защитата на
личните данни от 2016 г. е отразена в Общия регламент относно защитата на данните9 /ОРЗД/, който на 25 май 2018 г. ще замени Директива
95/46/ЕО. 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 за изпълнението на наказания и
относно свободното движение на такива данни ще отмени Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета на 6 май 2018 г., когато изтича и срокът за
транспониране на нейните разпоредби в законодателствата на държавите
членки. Част от новата правна рамка на Съюза, която има отношение към
защитата на личните данни, е и Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на
резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване,
разследване и наказателно преследване на терористични престъпления
и тежки престъпления. На 10 януари 2017 г. Европейската комисия представи проект на Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения, който ще отмени Директива 2002/58/ЕО. Предложението е lex specialis по отношение на ОРЗД и
ще го конкретизира и допълни по отношение на данните от електронните
съобщения, които се определят като лични данни.
Новостите в европейската правна уредба на защитата на личните данни можем да видим в разширения й обхват, който осигурява равнопоставени условия на всички дружества, осъществяващи дейност в ЕС. Администратори, които са установени извън ЕС, са задължени да прилагат ОРЗД,
ако предлагат стоки и услуги, свързани с лични данни, или наблюдават
поведението на физическите лица в Съюза.
Принципите, свързани с обработване на личните данни, са разширени,
с включването на изискванията за прозрачност, цялостност и повериРегламент (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/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
9
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телност на данните и механизма за отчетност. Пояснени са условията за
даване на съгласие от субекта на данните, когато обработването се извършва на това основание, като е предвидено, че лицето има правото да
оттегли съгласието си по всяко време.
Специалните категории лични данни търпят промени в две направления.
От една страна, от кръга на тези данни отпада членството в политически партии и в сдружения с религиозни и философски цели, които стават
„обикновени“ лични данни. От друга страна, специалните категории лични
данни са разширени с генетичните и биометричните данни, както и с данните за сексуалната ориентация.
Направен е опит за обхващане на редица особени случаи на обработване
на лични данни, като обработване на данни, свързани с присъди и нарушения, обработване, за което не се изисква идентифициране, обработване на данни на дете във връзка с услугите на информационното общество.
Дадена е възможност държавите да балансират защитата на личните данни с тяхното обработване при публичния достъп до официални документи,
при обработване на националния идентификационен номер, при обработване в контекста на трудовото или служебното правоотношение.
Новата уредба на правата на физическите лица при обработване на личните им данни не само отстоява достиженията до момента, но утвърждава по нов начин правото на информираност и правото лицето да не бъде
обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране. За пръв път е закрепено правото на преносимост на личните данни,
като очакванията към тези нови стандарти са да засилят контрола на лицата върху личната им сфера.
Задълженията на администраторите и обработващите лични данни също
търпят промяна. С цел намаляване на административната тежест и съкращаване на разходите за администраторите е преразгледана и опростена
действащата система за уведомяване на надзорния орган преди извършване на операции по обработване на лични данни. Предвидени са нови
изисквания за сътрудничество с надзорния орган, като предварителна
консултация, определяне на длъжностно лице по защита на данните, задължение за уведомяване при нарушения на сигурността. Заложени са
принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. По същество това са нови задължения, които изискват още в
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началния етап на планиране и изграждане и през цялото време на функциониране на всеки процес, система, услуга или продукт да се прилагат
подходящи организационни и технически мерки за защита на данните.
Освен това по подразбиране обработването на личните данни трябва да
съответства на всички принципи, които определят облика на уредбата. С
оглед спазване на принципа на отчетност администраторите трябва да водят регистър на дейностите по обработване на лични данни, да определят
длъжностно лице по защита на данните, когато такова се изисква, да извършат оценка на въздействието при наличие на висок риск за правата и
свободите на физическите лица. Сред средствата за спазване на принципа на отчетност могат да бъдат приобщени и прилагането на доброволни
механизми за сертифициране и/или спазването на кодекси за поведение.
За обработващите личи данни са установени по-строги правила, като е запазена солидарната им отговорност с администратора за причинени вреди. Общият регламент относно защитата на данните въвежда задължението
обработващият лични данни да търси съгласието на администратора всеки
път, когато възлага обработването на подизпълнител. Съгласието на администратора в тези случаи следва да бъде дадено предварително, в писмена
форма, като конкретно или общо разрешение. В случай на общо писмено
разрешение, обработващият е длъжен да информира администратора за
всякакви планирани промени за включване или замяна на други обработващи данни, което позволява на администратора да ги оспори.
Общият регламент относно защитата на данните значително разширява
набора от правни инструменти за трансфер на данни. Освен въз основа
на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита, предаването на данни ще е възможно, без да се изисква специално
разрешение от надзорен орган, ако е налице една от следните гаранции:
стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия;
международни договори в сила между публични субекти от държавата-износител на данните и държавата-вносител на данните; задължителни фирмени правила (инструмент, който се използва предимно в мултинационални компании и е задължителен за всеки член от групата предприятия или
групата дружества); стандартни договорни клаузи, приети от надзорния
орган за защита на данните в съответната държава членка и впоследствие
одобрени от Европейската комисия; кодекси за поведение, приложими за
даден сектор; одобрен механизъм за сертифициране.
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С ОРЗД са укрепени правомощията на надзорните органи за разследване, за даване на разрешения и становища и особено силно корективните
правомощия. Те трябва да бъдат разглеждани с оглед завишените наказания за нарушаване на изискванията на регламента, които трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Наред с това трябва да се
отчита, че надзорният орган може да налага временно или окончателно
ограничаване, в т.ч. забрана на обработването на данни и да разпорежда
преустановяване на потока на данни към получател в трета държава или
международна организация.
Новите стандарти в защитата на личните данни, предвидени в ОРЗД, ще
станат част от българското законодателство по силата на прякото му прилагане във всички държави членки на ЕС. Пред държавите остава предизвикателството да адаптират вътрешното си законодателство, като уточнят
в допълнителна степен правилата за защитата на личните данни в някои
области, изрично предвидени в Регламента.
Историческият ход на международноправната и европейската уредба в
областта на защитата на личните данни дава възможност тя да бъде възприета като световен стандарт. Отвореният характер на Конвенция № 108
на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, от една страна, и закрепването и отстояването като самостоятелно право на защитата на личните данни в Европейския съюз, от
друга страна, имат потенциал да бъдат съчетани. Смятам, че пътят за това
беше открит още през 1999 г., когато са приети изменения на Конвенция
№ 108, които позволяват на Европейския съюз да се присъедини към нея.
„По отношение на Конвенцията Комисията работи с посока тя да може
да отразява същите принципи като тези, заложени в новите правила на
ЕС за защита на данните, и по този начин да спомогне за изграждането
на единен набор от високи стандарти за защита на данните. Комисията
активно ще насърчава бързото приемане на осъвременен текст на Конвенцията, за да може ЕС да стане страна по нея“10.

Д-р Невин Фети
10

Съобщение на Европейската комисия, Брюксел, 24.1.2018 г. COM (2018) 43.
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I. Законодателна
дейност

П

рез периода юли – декември 2017 г. в Държавен вестник са обнародвани 64 закона (табл. 1) или средно между 10 и 11 закона
месечно. Тези 64 закона са, както следва: 5 нови, 46 закона
за изменение и допълнение (ЗИД) и 13 ратификации. В сравнение с
предходния 6-месечен период (януари – юни 2017 г.) Народното събрание е приело с над 3 пъти повече закони. Това обаче се дължи на
факта, че за миналото шестмесечие се отчете периодът с най-малък
брой обнародвани закони от началото на изследването. Причина за
тези минимални стойности и обяснение за по-слабата законодателна
активност е предсрочното прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание, както и конституирането на новото Народното събрание
и избирането на нов Министерски съвет. Тази обстановка следва да
се има предвид при сравняването на количествените данни по всички
критерии, защото тя доведе до отчитане на редица рекордни стойности
в предходния период. Спрямо същия период на предходната година
(юли – декември 2016 г.) приетите закони са с 20 по-малко. Но все
пак средният брой приемани закони на шестмесечие от 2010 г. досега
е около 65. Тенденцията законодателната активност на Народното събрание обикновено да бъде по-интензивна през второто шестмесечие,
когато се приемат данъчните и бюджетните закони, се запазва и през
настоящата година. От началото на изследването отклонение от това
правило се наблюдава единствено през 2011 г. и 2014 г., когато броят
на приетите закони през първото шестмесечие е по-голям.
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Таблица 1

ПРИЕТИ ЗАКОНИ
Период

Общо

Нови

ЗИД

Ратификации

януари - юни 2010 г.

71

6

43

22

юли - декември 2010 г.

103

7

68

28

януари - юни 2011 г.

88

9

55

24

юли - декември 2011 г.

68

5

47

16

януари - юни 2012 г.

50

9

25

16

юли - декември 2012 г.

84

5

59

20

януари - юни 2013 г.

36

3

19

14

юли - декември 2013 г.

63

3

44

16

януари – юни 2014 г.

48

5

34

9

юли - декември 2014 г.

41

4

17

20

януари - юни 2015 г.

52

4

37

11

юли - декември 2015 г.

86

15

48

23

януари - юни 2016 г.

75

6

41

28

юли - декември 2016 г.

84

9

53

22

януари - юни 2017 г.

20

0

17

3

юли - декември 2017 г.

64

5

46

13

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

2017 г. се явява годината с най-малък брой приети закони от началото
на изследването. На годишна база Народното събрание е приело 84
закона или със 75 по-малко спрямо 2016 г. и с 54 по-малко спрямо
2015 г. Досегашните минимални стойности по този показател бяха отчетени през 2014 г. с 89 приети закона, следвана от 2013 г. с 99 (фиг.
1). Обща закономерност през всички тези периоди е провеждането на
предсрочни парламентарни избори, което се отразява върху законодателната активност. По-краткият мандат на съответното Народно събрание не само обективно скъсява изследваните периоди, но и нарушава
ритъма на парламентарната дейност.
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Фигура 1

2014

2015

2016

2017

159
138

85 94

89

51
19
9

50
29 34

15

84

16

5

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

По отношение на изследването на средния брой приети закони на
шестмесечие в рамките на съответната легислатура трудно може да
се изведат съпоставими данни поради твърде различната продължителност на мандатите. Докато 39-то и 40-то Народно събрание функционират за пълен 4-годишен мандат, то мандатът на 41-то Народно събрание беше прекратен предсрочно преди изтичане на четвъртата година,
42-то Народно събрание продължи дейността си малко повече от една
година, а 43-то Народно събрание – около 2 години и 3 месеца. Ако
все пак се направи такъв анализ, той би показал следните стойности.
Най-голям среден брой закони за шестмесечие са приемани по време
на мандата на 40-то Народно събрание – 90. Средният брой закони,
приемани за 6-месечие по време на мандата на 43-то Народно събрание, е 67, през мандата на 42-то Народно събрание е 55, на 41-то
Народно събрание е 69, а на 39-то Народно събрание – 79. Данните за
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44-то Народно събрание на практика съвпадат с тези за изследвания
6-месечен период.
1.2. През периода юли – декември 2017 г. са обнародвани 5 нови
закона. По този показател настоящият период се връща към данните,
установени от останалите изследвания, които показват, че Народното
събрание приема средно между 5 и 7 нови закона на шестмесечие. На
годишна база 2017 е годината с най-малък общ брой нови закони от
началото на изследването, като за първото и шестмесечие не бе приет
нито 1 изцяло нов закон. От петте нови закона, приети през настоящия
период, три уреждат бюджетните правила за 2018 г. и като такива тяхното приемане не е въпрос на автономна законодателна преценка, а
следва от срочния характер на бюджетните отношения – Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закон за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. Останалите 2
закона – Закон за държавните помощи и Закон за концесиите, от една
страна, уреждат по нов начин обществени отношения, които и преди са
имали законодателна уредба, но тя вече не отговаря на новите реалности и изисквания, а от друга – приемането им е свързано с необходимостта от съобразяване на актове на Европейския съюз.
1.3. Вече беше отбелязано, че през периода юли – декември 2017 г. Народното събрание е приело 46 ЗИД (табл. 2). Тези 46 ЗИД реално изменят
и допълват 41 закона, тъй като през това шестмесечие пет закона са изменени и допълнени с по 2 ЗИД. Това са Законът за движението по пътищата,
Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България, Законът
за съдебната власт, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и Законът
за Министерството на вътрешните работи. Както екипът на Юридически
барометър многократно е подчертавал, наличието на добро законодателно
планиране е важно условие и индикатор за качеството на законодателната
дейност. За съжаление в досегашната си дейност 44-то Народно събрание
по-скоро потвърждава порочната практика, съпътствала дейността на пред
ходните народни събрания, да се правят многократни промени в едни и
същи закони и то през малки, често застъпващи се интервали от време.
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Таблица 2

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Период

Бр. закони,
изменени с
приетите ЗИД

Бр. закони,
изменени
с повече от
1 ЗИД

Бр. закони,
изменени
повече от
веднъж

Бр. закони,
изменени
и през
предходния
период

Бр. закони,
изменени
с ПЗР на
приетите
закони

Общ брой
изменени и
допълнени
закони

януари - юни 2010 г.

39

4

13

26

69

108

юли - декември 2010 г.

65

3

40

25

231

296

януари - юни 2011 г.

52

3

22

38

158

210

юли - декември 2011 г.

45

2

19

27

101

146

януари - юни 2012 г.

25

0

16

13

138

163

юли - декември 2012 г.

52

6

30

35

141

193

януари - юни 2013 г.

19

0

14

12

163

182

юли - декември 2013 г.

38

5

26

26

193

231

януари – юни 2014 г.

34

0

17

23

101

135

юли - декември 2014 г.

16

1

9

7

54

70

януари - юни 2015 г.

32

5

21

19

150

182

юли - декември 2015 г.

46

2

28

26

212

258

януари - юни 2016 г.

37

4

12

24

100

137

юли - декември 2016 г.

49

4

30

25

205

254

януари - юни 2017 г.

16

1

2

14

25

41

юли - декември 2017 г.

41

5

28

10

336

377

Източник: Сиела

1.4. При пресмятане на общия брой изменения на един закон за изследвания период – както със ЗИД, така и с ПЗР на друг закон, е видно,
че в рамките на шестмесечието 28 от 41 закона за изменени повече от
веднъж, което представлява 68% от законите (табл. 2). Наблюдението
на данните за всички изследвани досега периоди показва, че средно
между 50% и 55% от законите се изменят повече от веднъж за полугодие. При сравнение с останалите шестмесечни периоди юли – декем-
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ври 2017 г. е сред тези с най-висока стойност по този показател, като
процентното отношение на законите, изменени и допълнени повече от
веднъж в рамките на шестмесечието, е по-висок единствено през януари – юни 2013 г. – 74%.
За периода юли – декември 2017 г. лидери по брой изменения в рамките на едно шестмесечие са Данъчно-осигурителният процесуален
кодекс – с 6 изменения и допълнения (т.е. средно веднъж месечно)
и Законът за съдебната власт, Законът за местните данъци и такси и
Законът за Комисията по финансов надзор – с по 5 изменения и допълнения. Не може да не бъде отбелязан и фактът, че още 8 закона са
изменени и допълнени по 4 пъти в рамките на шестмесечието. Подобна стихийност в законодателната намеса няма как да бъде обяснена и
оправдана с разумни аргументи.
1.5. Броят на законите, изменени и допълнени и през предходния
6-месечен период, регистрира сериозно намаление – 10 от 41 закона,
или само около 24 % (табл. 2). Това е най-ниската стойност по този показател от началото на изследването. По този показател средните данни за останалите изследвани периоди варират около 60%. Важно е да
припомним обаче, че отчетеният резултат до голяма степен се дължи на
факта, че за периода януари – юли 2017 г. поради политическите процеси в страната бяха приети едва 20 закона. Затова би било прибързано да се направи извод за формираща се положителна тенденция, а
дали ще бъде налице такава, ще покажат следващите няколко периода.
Описаните в т. 1.4 данни обаче не дават особен повод за оптимизъм.
При изчисляване на броя изменения и допълнения през последните два 6-месечни периода (юли – декември 2017 г. и януари – юни
2017 г.) се открояват следните по-ярки примери с голям брой промени:
Законът за съдебната власт – изменян и допълван 7 пъти, а Гражданският процесуален кодекс, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и Законът за движението по пътищата – по 6 пъти за една година
(при това отчитайки слабата законодателна активност през първото
шестмесечие на 2017 г.). Тези данни са силно смущаващи въпреки
наблюдението за малкия относителен брой закони, които са изменени
и допълнени и през предходното полугодие.
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1.6. С преходните и заключителни разпоредби на приетите 5 нови закона и 46 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 336 други
закона (табл. 2). Заедно с 41-те закона, които ЗИД пряко изменят и допълват, общият брой на изменените и допълнени закони през периода
юли – декември 2017 г. възлиза на 377 или над 9 пъти повече спрямо
първото полугодие на 2017 г. (41). По този показател настоящото шестмесечие се нарежда като абсолютен лидер от началото на изследването. За сравнение следващият период с най-голям общ брой изменени
и допълнени закони с преходни и заключителни разпоредби на други
закони е периодът юли – декември 2010 г. с 296.
Така 1 закон, приет в рамките на настоящия период, изменя и допълва
средно между 7 и 8 други закона. По този показател данните за настоящото шестмесечие са много над средните стойности за всички анализирани периоди, а именно всеки закон да изменя и допълва средно
между 3 и 4 други закона. Следва да бъде отчетено обаче, че в голяма степен високите стойности се дължат на Закона за изменение на
Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ДВ, бр.
58/2017 г.). Той изменя 73 други закона поради преобразуването на
Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Данните са съизмерими с периода януари –
юни 2013 г., когато заради обнародвания тогава Закон за публичните
финанси, който с преходните и заключителните си разпоредби измени
и допълни 100 други закона, 1 закон изменяше и допълваше средно
между 7 и 8 закона.
Тези данни показват връщане към утвърдилата се в 43-то НС практиката голям брой закони да се изменят и допълват с преходните и заключителни разпоредби на друг закон. Тази законодателна техника, макар допустима според Закона за нормативните актове, нерядко се използва
като инструмент за избягване на дебат по съществени законодателни
промени. „Скрити“ в преходните и заключителни разпоредби, често се
приемат промени, които нямат връзка с предмета на съответния закон
за изменение и допълнение. Като примери за това от изследвания период могат да бъдат посочени Законът за изменение и допълнение на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ДВ. бр. 103/2017 г.),
с който беше изменен и Законът за държавния служител, и Законът за
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изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ. бр. 102/2017 г.), с чиито преходни и заключителни
разпоредби се въвеждат съществени, при това несвързани с основния
закон за изменение и допълнение промени в Закона за енергетиката.
1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изследване, са изменяни и допълвани общо 1503 пъти или средно между 36
и 37 пъти всеки при средна продължителност на действието им между 15 и 16 години (табл. 3). Данните остават изключително високи,
въпреки че бележат леко понижение спрямо предходния 6-месечен
период, когато се отчетоха най-високите стойности по този показател
(изследваните закони бяха изменяни и допълвани средно по 39 пъти
всеки при средна продължителност на действието им 15 години). Все
пак те надвишават тези за останалите периоди с високи стойности на
показателя – януари-юни 2016 г. (средно 26 пъти на закон при средна
продължителност на действието им 14-15 години), януари-юни 2015 г.
(средно между 25 и 26 пъти на закон при средна продължителност на
действието им 12-13 години), юли-декември 2014 г. (средно 27 пъти на
закон при средна продължителност на действието им 11 години), януари-юни 2014 г. (средно 27 пъти на закон при средна продължителност
на действието им 11 години), юли-декември 2013 г. (средно 27 пъти на
закон при средна продължителност на действието им 13 години) и януари-юни 2012 г. (средно 26 пъти на закон при средна продължителност
на действието им около 11 години). Налице е почти двойно увеличаване в сравнение със стойностите, регистрирани в началото на изследването – през 2010 и 2011 г., когато законите са изменяни и допълвани
средно между 17 и 20 пъти.
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Таблица 3

ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Бр. изм. Бр. изм.
Общ бр.
от 2005 г. от 2010 г.
изм. и доп.
досега
досега

Период

януари - юни
2010 г.
юли - декември
2010 г.
януари - юни
2011 г.
юли - декември
2011 г.
януари - юни
2012 г.
юли - декември
2012 г.
януари - юни
2013 г.
юли - декември
2013 г.
януари – юни
2014 г.
юли - декември
2014 г.
януари - юни
2015 г.
юли - декември
2015 г.
януари - юни
2016 г.
юли - декември
2016 г.
януари - юни
2017 г.
юли - декември
2017 г.
Източник: Сиела

Бр. закони,
изм. през Бр. закони, Бр. закони, Бр. закони,
Среден
Среден бр. първата
изм.
изм. 10
изм. 10
бр. изм.
изм. на
година повече от и повече и повече
за една
закон
след
веднъж пъти след пъти след
година
влизане в годишно 2005 г.
2010 г.
сила

777

565

*

2.4

19.9

23

34

26

*

1237
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*

2.6

19

43

60

41

*

1035
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*

2.1

16.5
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*
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*

1.2
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41
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*
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482

*

2.1
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8

24
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*

1325

1014

*

2.1

25.4

33

51

39

*
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*
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16

17
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*
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823

*

2.2

27.1

21

35

29

*
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736

*

2.2

27

17

32

26

*
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*

2.1

18.5

6

15

12

*

831

698

383

2.2

25.9

15

29

25

17

1570

1260

689

2.2

34.1

17

46

41

34

972

786

455

1.7

26.3

20

34

30

18

1413

1140

682

2

28.8

36

45

37

31

619

526

304

2.5

38.7

13

16

15

14

1503

1268

803

2.4

36.7

29

37

31

30

1.8. През периода юли – декември 2017 г. средногодишният брой
изменения и допълнения на закон е 2,4. Показателят е съизмерим с
най-високите стойности, отчетени през периодите януари-юни 2010 г.,
юли-декември 2010 г. и януари-юни 2017 г. (съответно с 2,4, 2,6 и 2,5
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изменения и допълнения на закон за една година). Средните стойности
на този показател през изследваните периоди са около 2,1 – 2,2, а найниските данни са отчетени през юли-декември 2011 г. – 1,2 изменения
и допълнения на закон за една година.
1.9. Данните за общия брой изменения и допълнения на законите,
обект на анализ в настоящия брой, показват, че 84% от всички изменения и допълнения (1268 от общо 1503) са направени след 2005 г., а
76% от законите (31 от 41) са изменяни и допълвани повече от 10 пъти
от 2005 г. досега. При анализа на тези данни не бива да се пренебрегва средната продължителност на изследваните закони, която е между
15 и 16 години. По тази причина в последните 6 броя на изследването
са включени данни за измененията и допълненията от 2010 г. досега.
Резултатите показват, че 803 или 53% от всички изменения и допълнения в законите са направени през последните 8 години, а 30 от законите или 73% са изменени повече от 10 пъти след 2010 г.
1.10. През разглеждания период 37 от 41 или около 90% от законите,
променени със ЗИД, са изменяни и допълвани повече от веднъж годишно. Тези данни се вписват напълно в тенденцията, установена през всички изследвани досега периоди. Оказва се, че в България законите, които
се изменят и допълват само веднъж годишно, са изключителна рядкост.
Много пъти причина за честите промени е и липсата на оценка на въздействието на предлаганите промени, които, след като бъдат приложени
на практика, предизвикват необходимостта от нови изменения.
1.11. По отношение на броя на законите, изменени и допълнени още
през първата година след обнародването им, през настоящото шестмесечие се наблюдава подобрение в сравнение с предходните 2 периода
– това са 29 от законите или 71%. През последните периоди този показател се запазва висок, като за януари-юни 2017 г. той е 81%, а за юлидекември 2016 г. – 73%. За сравнение средните стойности за всички
изследвани периоди показват, че около 55% от законите се изменят
и допълват още през първата година след обнародването им. Подоб-
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на закономерност заслужава да бъде силно критикувана. Тя трудно би
могла да се оправдае с такива сериозни промени в обстоятелствата,
действали при подготовката и влизането в сила на закона, които не са
налице по-малко от година от обнародването на закона. Още по-малко подобен аргумент би бил валиден за повече от половината от законите. За съжаление по-вероятното обяснение за нея е недостатъчната
прецизност в законодателния процес, граничеща в нередки случаи с
безотговорност, и недоброто планиране на ефектите от действието на
нови законови норми.
Възлагаха се надежди въведената през 2016 г. предварителна оценка
на въздействието на законопроектите да доведе до подобряване на качеството на законопроектите и на законодателния процес. Засега обаче
по-скоро не се отбелязва положителен резултат. Основното впечатление
при внесените от народни представители законопроекти е, че оценката
е изключително повърхностна и често пъти просто повтаря мотивите.
1.12. Сред законите, предмет на изследване през настоящия период,
отново са налице примери за такива, изменени още преди да влязат в
сила. За пореден път трябва да бъде споменат Законът за данък върху
добавената стойност, който има 3 изменения и допълнения, преди да
влезе в сила, а в годината на влизането си в сила е променен още шест
пъти. Друг ярък пример, който може да бъде посочен, е новият Закон
за концесиите, който има 1 допълнение, преди да влезе в сила, и е
променен още 2 пъти за първите 2 месеца от действието си.
Многократната промяна в закона, преди той да влезе в сила, трудно
би могла да намери обяснение, а още по-малко оправдание с относително разумни аргументи. Изменението на закон преди влизането му
в сила би трябвало да се допуска единствено по изключение, когато с
това ще бъдат предотвратени по-сериозни вреди от евентуалното му
прилагане. Измененията и допълненията в законите, преди те да влязат в сила, както и тези, направени непосредствено след влизането им
в сила, най-често служат за коригиране на лоша законодателна техника, недомисленост на законодателните решения или отлагане на влизането в сила заради недостатъчна обезпеченост на съответния закон
или несъздаден капацитет за неговото прилагане.
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1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средногодишният брой изменения
и допълнения на един закон през разглеждания период е 2,4 и той е
над средните стойности, установени през всички изследвани периоди.
И през изследвания 6-месечен период обаче има примери за закони с
по-висок средногодишен темп на изменение (фиг. 2).
Фигура 2

ТОП 5 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ СРЕДНОГОДИШЕН БРОЙ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА

Кодекс за социално осигуряване

6.9

Данъчно-осигурителен процесуален
кодекс

5.5

Закон за Министерството
на вътрешните работи

4.3

Закон за електронните съобщения

4.0

Закон за съдебната власт

4.0

Източник: Сиела

През настоящия период, след известно отсъствие, но без особено голяма изненада, законът, който заема първо място по най-голям среден
брой изменения за една година, е Кодексът за социално осигуряване с
6,9 изменения и допълнения годишно. Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на изменение са и Данъчно-осигурителният
процесуален кодекс с 5,5 изменения и допълнения годишно, Законът
за Министерството на вътрешните работи с коефициент 4,3, както и
Законът за електронните съобщения и Законът за съдебната власт с по
средно 4 изменения и допълнения годишно.
Честата промяна в данъчните и осигурителните закони вече не е новост. Интензивната законодателна намеса специално в Кодекса за социално осигуряване неведнъж е поставяла въпроса за последовател-
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ността в концепцията за развитие на социалноосигурителната система
дори в рамките на едно и също Народно събрание. По-големият брой
изменения в Закона за съдебната власт пък следва да се оценяват в
контекста на цялостните промени в съдебната система.
1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и
допълнения от разглежданите през периода са Законът за военните
паметници (0,3), Законът за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания
или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или
наказание (0,3), Законът за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (0,4), Законът за публичните финанси (0,5) и
Законът за народните читалища (0,5) (фиг. 3).
Фигура 3

ТОП 5 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-МАЛЪК СРЕДНОГОДИШЕН БРОЙ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА

Закон за военните паметници
Закон за изпълнение на Регламент на Съвета
(ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои
стоки, които биха могли да бъдат използвани с
цел прилагане на смъртно наказание, изтезания
или други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание

Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги

Източник: Сиела
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0.3

0.3

0.4

Закон за публичните финанси

0.5

Закон за народните читалища

0.5

Причината за по-рядката промяна на част от тези закони би могла да
се търси в по-тесния кръг обществени отношения, които те уреждат.
Положително може да бъде оценено мястото на Закона за публичните
финанси сред законите с най-малък брой изменения и допълнения, тъй
като той урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата
на публичните финанси, в това число условията и редът за съставянето,
приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.
1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона в
Държавен вестник) показва, че близо 22% от приетите закони (10 от 46
нови закони и ЗИД) предвиждат всички или отделни техни разпоредби
да влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.
Налице е намаление по този показател в сравнение с последните два
6-месечни периода, когато съответно 35% (януари – юни 2017 г.) и
32% (юли – декември 2016 г.) от законите са влезли в сила от деня
на обнародването им. Намалението следва да се оцени положително
особено в съпоставка с установената преди време тенденция още поголяма част от законите да влизат в сила от деня на обнародването
им. Въпреки това обаче стойности, показващи, че между 1/3 и 1/4 от
законите влизат в сила от деня на обнародването им, продължават да
будят недоумение. Както екипът на Юридически барометър неведнъж
е подчертавал, срокът между обнародването и влизането на закона в
сила (vacatio legis) има много ясен смисъл. Конституцията е допуснала
със закон да се предвиди отклонение от общото правило, но тази делегация следва да включва преди всичко възможността за удължаване
на vacatio legis. Едва ли волята на конституционния законодател е била
тя да се разбира на практика като право на отмяна на този срок. Като
интересен пример през този период може да бъде посочен Законът за
изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 102/2017 г.),
който е престоял в Народното събрание 160 дни от внасянето до окончателното му приемане, но влиза в сила от деня на обнародването.
През настоящия период 3 закона предвиждат отделни техни разпоредби да влязат в сила с обратно действие. Това са Законът за изменение
и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр.
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63/2017 г.), Законът за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (ДВ, бр. 97/2017 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 97/2017 г.).
Петнадесет от приетите през втората половина на 2017 г. закони (32%)
предвиждат по-дълъг от 3-дневния срок за влизане в сила. Четири от
тях обаче, независимо че уреждат по-дълъг vаcatio legis, предвиждат
отделни разпоредби да влязат в сила от деня на обнародването или с
обратно действие.
1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание,
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на
второ четене, през настоящото шестмесечие е около 58 дни. Този период е значително по-кратък от средния за останалите изследвани периоди (между 80 и 130 дни). Най-краткият среден период на разглеждане
и приемане на законопроектите от Народното събрание в рамките на
16-те изследвани периода е отчетен през юли – декември 2013 г. –
49 дни. Причина за по-краткия среден престой на законопроектите в
настоящия случай отново е отсъствието на „престояли” законопроекти
поради приключване на мандата на 43-то Народно събрание и началото на мандата на 44-то Народно събрание.
Най-бързо приетият законопроект през настоящия период е Законът за
изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2018 г. (ДВ, бр. 103/2017 г.) – само за 1 ден след постъпването
му в Народното събрание. В много кратки срокове са приети и Законът за
изменение на Закона за пътищата (ДВ. бр. 89/2017 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие (ДВ.
бр. 63/2017 г.) – за 13 дни след внасянето на съответния законопроект.
1.17. По 2 от законите, обект на настоящия анализ, има висящи в
Народното събрание законопроекти. Причината за по-малкия брой
висящи законопроекти е, че в него не са включени законопроектите,
внесени и все още неприети към края на мандата на 43-то Народно
събрание. Същевременно броят на висящите законопроекти по еди-
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ния от законите, а именно Наказателния кодекс, е доста значителен
– 7. Обяснение може да бъде потърсено в открояващата се през последните години тенденция да се търси решение на почти всеки общественозначим проблем със средствата на наказателната репресия.
Проявление на тази тенденция е и Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, което е обект на анализ в рубриката
„Законопроект а фокус“ (вж. т. VIII).
1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в закони през периода юли-декември 2017 г., отново показват, че Министерският съвет е основен вносител на приетите от Народното събрание закони.
Все пак обаче през анализирания период се наблюдава по-равномерно
разпределение на законите между двата субекта на законодателна инициатива. Министерският съвет е внесъл 29,5 или 58% от законопроектите,
превърнали се в закон, а народните представители – 21,5 (42%) от анализираните закони. През всички останали периоди Министерският съвет е
внесъл между 70 и 80 % от всички приети законопроекти.
1.19. 21 от законите, включени в настоящото изследване (5 нови и 41
закони, изменени със ЗИД), или близо 46%, са били обект на контрол
за конституционност от тяхното приемане досега. По тези 21 закона
Конституционният съд се е произнесъл с 58 решения, от които 28 съдържат цялостно или частично уважаване на исканията, а 30 решения
отхвърлят искането като неоснователно. По тези показатели стойностите са малко по-високи от предходните периоди, когато средно около
35% от законите са били обект на конституционен контрол.
14 от разглежданите закони са били обект на конституционен контрол
повече от веднъж, като например Наказателният кодекс с 8 решения
на Конституционния съд, Кодексът за социално осигуряване с 6 решения, Гражданският процесуален кодекс с 5 решения, Кодексът на труда, Законът за данък върху добавената стойност, Законът за радиото и
телевизията и Законът за съдебната власт с по 4 решения. И в 14-те
закона с повече от едно решения на Конституционния съд има разпоредби, които са били обявявани за противоконституционни.
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1.20. Законите, предмет на настоящия анализ, предвиждат общо 659
различни по вид и по юридическа сила подзаконови нормативни актове или средно над 14 акта на закон (табл. 4). Забелязва се спад по
този показател спрямо предходния 6-месечен период, когато средно
един закон съдържа около 19 основания за издаване на подзаконови
актове. За сравнение средният брой подзаконови актове на закон за
всички останали 6-месечни периоди е между 12 и 13.
Таблица 4

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Период

Общ бр.
подзаконови
актове

Среден бр.
подзаконови
актове на закон

Бр. нови
подзаконови
актове

Бр. закони с
увеличен брой
подзаконови
актове

Бр. закони
едновременно
с правилник за
прилагане и други
актове

януари - юни 2010 г.

429

9.5

23

11

2

юли - декември 2010 г.

808 +

11.2

50 +

15

13

януари - юни 2011 г.

652 +

10.9

68

16

16

юли - декември 2011 г.

535 +

10.7

77

12

8

януари - юни 2012 г.

337 +

9.9

57

7

8

юли - декември 2012 г.

773 +

13.1

45 +

18

13

януари - юни 2013 г.

274 +

12.5

53 +

6

5

юли - декември 2013 г.

589 +

14.7

64 +

5

7

януари - юни 2014 г.

668 +

17

101+

12

10

юли - декември 2014 г.

180 +

9

29+

3

5

януари - юни 2015 г.

468 +

13

38

5

8

юли - декември 2015 г.

738 +

12.1

176 +

15

10

януари - юни 2016 г.

578+

13.4

47+

19

13

юли - декември 2016 г.

609 +

10.5

67 +

24

12

януари - юни 2017 г.

226 +

18.8

2

2

7

юли - декември 2017 г.

659 +

14.3

55 +

14

8

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак „+”).
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Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането
им като по-ярки примери се очертават Законът за отбраната и въоръжените сили – с 93 подзаконови нормативни акта, Законът за Министерството на вътрешните работи – с 69 подзаконови нормативни акта,
и Кодексът за социално осигуряване – с 68 подзаконови нормативни
акта (Фиг. 4).
Фигура 4

ТОП 10 НА ЗАКОНИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ
Закон за отбраната и въоръжените сили
на Република България
Закон за Министерството
на вътрешните работи
Кодекс за социално осигуряване

93
69
68

Закон за публичното предлагане
на ценни книжа

58

Закон за движението по пътищата

47

41

Закон за кредитните институции
Кодекс на търговското корабоплаване

40

Закон за автомобилните превози

28

Кодекс на труда
Закон за съдебната власт

23
21

Източник: Сиела

1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат над 55
нови основания за издаване на подзаконови актове (табл. 4). Данните
са над средните стойности по този показател, а именно изследваните
закони да предвиждат между 40 и 50 нови основания за издаване на
подзаконови актове. Не може да се пренебрегне фактът, че 23 от тези
нови подзаконови актове, или близо 42 %, са предвидени в Закона за
изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.
92/2017 г.).
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1.22. Осем от законите, обект на настоящия анализ, или близо 20%,
предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове (табл. 4). Данните по този показател са близки
до установените средни стойности за останалите изследвани периоди,
според които процентното съотношение е между 20 и 26 %. Изключение правят, от една страна, периодите юли-декември 2011 г. и юли-декември 2015 г., когато броят на законите, предвиждащи едновременно правилник за прилагане и други подзаконови актове, е 16% спрямо
общия брой на законите, и от друга – периодът януари-юни 2017 г. (с
44%), когато данните значително надвишават средните стойности по
този показател. Законът за отбраната и въоръжените сили и Законът за
движението по пътищата не само че предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконови нормативни актове, но и са
сред десетте закона с най-голям общ брой подзаконови нормативни
актове.
1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното събрание са внесени общо 115 законопроекта (без ратификациите), от които
21 са проекти на нови закони и 94 са проекти на ЗИД (табл. 5). Броят
внесените законопроекти е над два пъти по-голям спрямо предходните
6 месеца (47 законопроекта, от които 4 на нови закони и 43 на ЗИД).
За сравнение данните по този показател за останалите изследвани
периоди са следните: юли – декември 2016 г. – 100, януари – юни
2016 г. – 123, юли – декември 2015 г. – 119, януари – юни 2015 г.
– 184, юли – декември 2014 г. – 124, януари – юни 2014 – 115, юли
– декември 2013 г. – 124, януари – юни 2013 г. – 79, юли – декември
2012 – 103, януари – юни 2012 г. – 112, юли – декември 2011 г. – 93,
януари – юни 2011 г. – 121.
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Таблица 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
Период

Общо

Нови закони

ЗИД

Юли

22

4

18

Август

6

2

4

Септември

25

4

21

Октомври

30

8

22

Ноември

16

1

15

Декември

16

2

14

Общо

115

21

94

2017

162

25

137

2016

223

26

197

2015

303

29

274

2014

239

17

205

2013

203

17

186

2012

215

28

187

2011

214

26

188

2010

224

18

206

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на
закони за ратификация са 9.

На годишна база през 2017 г. са внесени най-малко законопроекти
в сравнение с всички предходни години (фиг. 5). Причина за това, от
една страна, е съвпадането в рамките на периода на част от мандата
на две легислатури. От друга страна, в 44-то Народно събрание бяха
внесени едва 8 законопроекта за първия месец на действието му. За
сравнение още в първия ден на работата на 43-то Народно събрание
бяха внесени 28 законопроекта, а за първия месец след конституирането му (27 октомври – 30 ноември 2014 г.) в Народното събрание
бяха внесени 67 законопроекта.
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Фигура 5

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ
2014

2015

2016

2017

303
274

239
224
214215

223

206

205
188187
186

203

197

162
137

18

Общо законопроекти

26 28

29
17 17

Проекти
на нови закони

26 25

Проекти на ЗИД

Източник: www.parliament.bg

От внесените в периода юли – декември 2017 г. 115 законопроекта 54
са приети, 10 са отхвърлени, 3 са оттеглени, а 48 все още са висящи
и се намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6).
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Таблица 6

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

Министерски съвет

Народни представители

Приети

54

40

14

Отхвърлени

10

0

10

Оттеглени

3

0

3

Висящи

48

18

30

Източник: www.parliament.bg
*В броя на висящите законопроекти не са включени законопроектите, които са били висящи на различен етап от законодателния
процес към края на мандата на 43-то Народно събрание.
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.

Броят на внесените законопроекти се разпределя равномерно между
двата основни субекта на законодателна инициатива. От общо 115 законопроекта 58 са внесени от Министерския съвет, а 57 – от народни
представители. Това е известно отклонение от тенденцията, установена от досегашните изследвани периоди, народните представители да
внасят значително повече законопроекти в сравнение с Министерския
съвет (83 % от внесените законопроекти за периода януари – юни
2017 г., 60% от внесените законопроекти през юли – декември 2016 г.
и 67% от внесените законопроекти през януари – юни 2016 г. са на
народни представители).
Данните за приетите законопроекти обаче напълно отразяват установената закономерност техен автор традиционно да е Министерският
съвет. В изследвания период от общо 54 законопроекта, станали закони, 40 или 74% са внесени от Министерския съвет, а 14 или 26 %
– от народни представители. Това показва известно приоритизиране
на правителствените проекти при разглеждането им от Народното събрание. Докато от внесените от Министерския съвет проекти 69% са
били приети, а останалите са все още висящи, то при законопроектите
на народните представители съотношението е доста различно – около
25% от внесените от тях проекти на закони са приети. От тези данни
следва и още един извод – че по-голямата част от законопроектите,
внесени от народни представители, най-вероятно са на членове на
опозиционни парламентарни групи.
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По-важни изводи и препоръки:
1. В рамките на изследването на Юридически барометър се наложиха трайни и
категорични изводи за нестабилност и непредвидимост на българския правен ред
поради многобройни, чести и нерядко хаотични промени в нормативните актове.
Настоящият анализ потвърждава за пореден път тези заключения. Те в голяма степен обобщават законодателната дейност на всички предходни народни събрания,
откакто Юридически барометър започна да извършва своето наблюдение, и тази
закономерност се отнася напълно и за началото на мандата на 44-то Народно събрание. Екипът на Юридически барометър ще продължи да следи дали очерталите
се в шестнадесет последователни 6-месечни периода обезпокоителни тенденции
биха били смекчени в рамките на мандата на настоящата легислатура, въпреки че
анализираните през настоящия период данни не дават повод за особен оптимизъм.
2. Смущаващ е и фактът, че в рамките на няколко последователни шестмесечни
периоди измененията и допълненията се концентрират в едни и същи закони – найчесто в области, които засягат правата и интересите на огромен брой български
граждани.
3. Въпреки известното подобрение в данните по този показател, отново следва да
се обърне внимание върху практиката необосновано да се предвижда законите
да влизат в сила от деня на тяхното обнародване (вместо 3 дни след обнародването им, каквото е конституционното правило). Екипът на Юридически барометър
многократно е изразявал становище, че за подобен подход няма никакво разумно
обяснение, още повече че немалка част от законопроектите престояват в Народното събрание с месеци. От друга страна, прави впечатление, че при определянето на
по-дълъг vacatio legis срокът е по-скоро произволен, без да почива на ясна обосновка. Неотчитането на реално необходимото време за изпълнение на закона често
води до неговата промяна поради неизпълнението му.
4. Продължава тенденцията в законите да се предвиждат основания за издаване
на твърде голям брой подзаконови актове. От една страна, някои от тези основания
уреждат подчертано тесен материален обхват на подзаконовия нормативен акт,
което води до силно раздробяване на уредбата и създава възможност за несъгласуваност между нормите, за противоречиво тълкуване и за нееднообразно прилагане. Друг характерен проблем е, че нерядко основанията са формулирани твърде
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общо, което поставя под съмнение възможността въз основа на тях да бъде издаден валиден подзаконов акт. Затвърждава се практиката законодателят да оставя
на изпълнителната власт уреждането на трудни и неудобни въпроси, за които не
може да бъде събрана необходимата парламентарна и обществена подкрепа.
5. Специално внимание следва да се обърне върху практиката със заключителните разпоредби на законите да се правят съществени и многобройни изменения в
други закони, които не са пряко свързани с предмета на основната законодателна промяна. Не са изолирани и случаите, когато тези изменения са предложени
между двете четения на законопроекта. Този подход се утвърди в дейността на
предходните народни събрания като начин за избягване на задълбочен дебат и
следва да бъде силно критикуван. За съжаление 44-то Народно събрание не е
изключение от въпросната тенденция.
6. Въведената предварителна оценка на въздействието на законопроектите засега не успява да се утвърди като ефективен инструмент за по-добро планиране
и по-прецизна подготовка на законопроектите, а към изготвянето й често се подхожда формално.
Все пак, когато важни законопроекти, които са част от управленската програма
на правителството, се внасят не от Министерския съвет, а от народни представители, остава съмнението дали този подход не се използва съзнателно за отклоняване на напрежението от този, който реално стои зад съответните законодателни
изменения. Законодателната инициатива е средството, чрез което управленските
политики се превръщат в правила за поведение, и затова би следвало да се упражнява именно от този, който с отговорността си стои зад съответните законодателни предложения.
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II. Анализ на някои
по-важни закони

И

зводите и коментарите за качеството на някои по-важни или интересни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен период,
традиционно в рамките на Юридически барометър се обособяват
в следните основни групи:
• Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или при
публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естеството на
предлагания законопроект), че представляват законодателна основа за
сериозни промени в определена област, която при анализа се оказва, че
не е достатъчно обоснована.
• Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята дейност се
ръководи от принципни съображения, или по-скоро от конюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.
• Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на
гражданите.
• Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват закони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника, промени в
закона в резултат на неизпълнението му от самите държавни органи и др.
2.1. Реформи и закони
2.1.1. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
кодекс
Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
(Обн., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г.) представлява съчетание от раз-
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лични законодателни търсения. Основната част от текста включва идеи,
развити от Министерството на правосъдието още в периода 2015 – 2016
г., за реформи в изпълнителния процес. Покрай тези приети след широки
професионални дискусии текстове обаче в закона се промъкнаха (и то в
последния момент) странни законодателни идеи, обявени на конференция, посветена на 10-годишнината на новия ГПК, проведена няколко дни
преди окончателното гласуване на текстовете.
Така се появиха промени (§ 2, т. 2), според които сроковете в гражданския процес няма да текат през дните, обявени за официални празници,
както и през съдебната ваканция. Правилото няма да се прилага за гражданските дела, които по силата на Закона за съдебната власт подлежат на
разглеждане и през съдебната ваканция (напр. за издръжка, за родителски права, за осиновяване, за обезпечаване на искове и др.). Спирането
на сроковете през съдебната ваканция ще създаде удобство най-вече на
адвокатите, които могат да планират летните си почивки, но също така създава и условия за разхищаване на времето на съда, тъй като той няма да
може да постанови актовете си, преди да получи становища на страните.
Срокът за това ще бъде замразен за цели 45 дни в годината. Отделно от
това възниква и казусът за неравното третиране на страните – може да
бъде даден следният нагледен пример: ако получите искова молба през
месец май например, имате само 30 дни за отговор, а ако я получите в
края на юли, на практика имате повече от два месеца.
Неясни са и последиците от неизпълнение на нововъведеното задължение
за посочване на банкова сметка в исковите молби (§ 10). Причината за
това е, че чл. 129 ГПК не препраща към новосъздадената ал. 4 на чл.
127 ГПК – т.е. непосочването на банкова сметка не води до нередовност
на исковата молба. Съдът няма законово основание да я върне с указание ищецът да представи данни за банкова сметка. Същевременно съдът
трябва да посочи такава в решението си съгласно § 11 от ЗИДГПК.
Уредбата на допускането на решения до касационно обжалване също
претърпя сериозни промени. Нови основания за допускане до разглеждане на касационната жалба по същество са противоречие с актове на Конституционния съд или на Съда на Европейския съюз, както и при „вероятна нищожност или недопустимост“ или при „очевидна неправилност“ на
въззивното решение. Последната хипотеза предизвиква несигурност за
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начина, по който ще се прилага. В нея сякаш се размива границата между понятието за допустимост до касационно обжалване и основанията за
отмяна на решението на въззивния съд. Ако с определението по чл. 288
от ГПК ВКС допусне касационно обжалване, защото счита, че решението
на втората инстанция е очевидно неправилно, то няма логично основание
същият състав отново да преценява правилността му при разглеждане на
делото по същество.
Премахването на „задължителния” характер на решенията на ВКС следва
да се приеме за форма на законодателна декларация, тъй като противоречието с тях все още е основание за допускане до касация. Този немаловажен теоретичен спор следваше да се разреши с по-прецизна законодателна уредба, най-малко за да се изясни как отмяната на правомощията на
ВКС за уеднаквяване на практиката на съдилищата кореспондира с все
още съществуващото конституционно задължение за същото.
Като съществени могат да се определят и промените в заповедното производство, които целят да премахнат случаите на злоупотреба, когато
длъжници не могат да бъдат намерени на адреса им. Изменението засилва в голяма степен защитата на тази група длъжници. Призоваването на
длъжника чрез залепване на уведомление вече е основание на заявителя
в заповедното производство да бъде указано, че може да предяви иск за
вземането си, а започналото предварително изпълнение на заповед за изпълнение се спира. Резултатът на практика е, че за длъжника няма стимул
да се отзовава на каквито и да било опити на призовкаря да го открие на
адреса, тъй като в този случай предварителното изпълнение няма да спре,
но при залепване на уведомление последицата ще бъде такава. Критики
предизвика и фактът, че залепването на уведомление автоматично води
до образуване на исково производство. Силно се ограничава функцията
на заповедното производство да бъде бърз ред за изпълнение на безспорни задължения (това производство е създадено по препоръка на Европейската комисия от предприсъединителния период на България). Натоварването на най-големите съдилища в страната с допълнителни искови
производства може да предизвика още по-бавно решаване на делата.
В областта на изпълнителното производство са въведени множество промени. Те целят постигане на съразмерност между използваните способи,
направените разноски и размера на задължението, както и по-голяма яс-
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нота, бързина и защита на уязвими страни. Разширени са случаите, в които взискателят и длъжникът могат да обжалват действията на съдебния изпълнител; променени са правилата за определяне на несеквестируемия
доход, който вече се съизмерва с минималната работна заплата; облекчени са условията за длъжника да иска спиране на изпълнението, което ще
е възможно ако внесе 20 (а не 30) на сто от вземанията по предявените
срещу него изпълнителни листове.
Наред с това, е интересен и новият институт на електронните публични
търгове в изпълнителното производство. В новите чл. 501а – 501ж от ГПК
са уредени правилата за провеждането им на специална онлайн платформа. Също така се предвижда в 6-месечен срок от влизане на ЗИДГПК в
сила министърът на правосъдието да издаде Наредба, с която да се определят изискванията към електронната среда за обмен на електронни
запори, с което те най-сетне да започнат да се прилагат реално (за първи
път са въведени със създаването на чл. 450а от ГПК през 2012 г.). И двата института използват възможностите на съвременните информационни
технологии и прилагането им би ускорило процеса, но заедно с това е много важно електронната среда, в която ще се развиват, да бъде достатъчно
добре защитена.
2.1.2. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., в сила от 5 ноември 2018 г.) съдържа промени с важно значение за цялостната уредба на наказателния
процес. Налице са няколко групи изменения. Първата от тях – по привеждане на съотношението между наказателна и административнонаказателна репресия и на правилата относно произнасянето по мярка за неотклонение в съдебната фаза на процеса в съответствие с Конвенцията за
защита правата на човека и основните свободи, представлява значителна
стъпка в правилната посока. Основната заявена цел на проекта обаче е
ускоряване на наказателното производство и не е съвсем сигурно дали
може да бъде постигната с предлаганите в него промени.
Най-съществените изменения са свързани с въвеждането на института на
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разпоредителното заседание. То се провежда само в първата инстанция
по дела от общ характер, когато производството е образувано по внесен
обвинителен акт. Провеждането на разпоредително заседание може да
доведе до ускоряване на наказателния процес, доколкото две съдебни инстанции се произнасят още в началото му по въпроса за извършени на
досъдебната фаза съществени процесуални нарушения. Този извод следва единствено от тълкуването на закона. В тази част разпоредбите му са
формулирани със забележително лоша законодателна техника. Преценката на първоинстанционния съд, че не са извършени такива нарушения,
подлежи на контрол с частна жалба или протест на основание новата редакция на чл. 249, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), която
допуска определението на съда относно това дали е налице процесуално
нарушение (независимо дали в смисъл, че такова е допуснато, или не) да
се обжалва (препратката към чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК). Тази разпоредба
обаче се съдържа в текст на закона, озаглавен „Прекратяване на съдебното производство от съда“ и се налага корективното й тълкуване.
Същевременно законодателят се опитва да ограничи страните да правят
подобни възражения след провеждане на разпоредителното заседание1.
Подобно решение противоречи на правото по чл. 6, пар. 3 от Европейската конвенция за правата на човека, според което всеки обвиняем следва
да може да разбере обвинението срещу себе си. Позоваването на такова
нарушение не може да се преклудира и тъй като според българския наказателен процес обвинението се формира на досъдебната фаза (окончателно – с обвинителния акт), подобни възражения винаги следва да се
вземат предвид от съда служебно, като всяка съдебна инстанция може да
върне делото отново в стадия на разпоредителното заседание, откъдето
делото отново може да се върне на прокурора. Поради това с предлаганите промени заявената законодателна цел надали може да бъде изпълнена
в частта относно яснотата на обвинението, а най-често дела се връщат на
прокуратурата именно за прецизиране на обвинителния акт.
Чл. 248, ал. 3. В съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се
правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са
приети за несъществени.
Чл. 248, ал. 1. В разпоредителното заседание се обсъждат следните въпроси:
т. 3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила,
довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
1
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Допълнителен аргумент, че новата уредба всъщност забавя процеса, е, че
съдията-докладчик не може да върне делото на прокурора веднага, след
като забележи допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство, а трябва първо да насрочи
разпоредително заседание с призоваване на страните, както и да изчака
евентуално обжалване на акта си, с което производството се забавя с още
поне месец.
Странна е и разпоредбата на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК в новата и редакция,
с която се предвиди правомощие на съда да прекратява наказателното
производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, съставлява административно нарушение. С промяната на нормата се
отне възможността на съда да прекрати наказателното производство, ако
прецени, че фактите, описани в обвинителния акт не отговарят на състава
на нито едно предвидено в Наказателния кодекс престъпление (досега законът предвиждаше, че съдията-докладчик прекратява наказателното производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не
съставлява престъпление). Като резултат от изменението съдът ще трябва
да води дълги съдебни процеси с пълно доказване, за да обяви своя извод, че извършеното не съставлява престъпление, а административно нарушение. А преди редакцията на разпоредбата съдът можеше да направи
извод за липса на престъпление и от формулировката на обвинението.
Вярно е, че допреди промените някои съдебни състави злоупотребяваха с
тази разпоредба, но премахването й ще доведе до забавяне на процеси и
последваща отговорност на държавата за провалили се обвинения.
В частта относно произнасянето на наказателния съд по въпроса дали
описаното в обвинението не съставлява административно нарушение, е
допуснат и друг законодателен пропуск при определяне правомощията на
въззивната инстанция. С новата т. 4 на чл. 336, ал. 1 НПК се допуска въззивният съд да оправдае с нова присъда осъден подсъдим и да му наложи административно наказание. Никъде в закона обаче не е предвидено
правомощие на въззивния съд да прецени по протест на прокурора или
частния обвинител, че извършеното деяние от лице, което е оправдано от
първата инстанция, не съставлява престъпление, но следва да се наложи
административно наказание. Този законодателен пропуск, който е една от
многото проявни форми на лоша законодателна техника в закона, позволява да се „бетонират“ съдебни грешки на първата инстанция.
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Законодателят доста прибързано разреши и въпроса, че по мерките за
неотклонение в съдебната фаза на процеса ще се произнася същият съдебен състав, който разглежда делото по същество, но съдът ще взема отношение и по наличието на обосновано предположение дали подсъдимият е
извършил престъплението. Досега при произнасяне относно мерки за неотклонение в съдебната фаза съдебният състав не разглеждаше въпроса
за наличието на обосновано предположение за извършено престъпление.
Новото законодателно решение поставя съдилищата в позицията да се
разхождат „по тънкия лед“ между непроизнасянето по предположението и
възможността да издадат вътрешното си убеждение. Законодателят следваше да предвиди този конфликт, като допусне разглеждане на мерките
за неотклонение в съдебната фаза на процеса от друг съдебен състав на
съда, който разглежда наказателното дело, каквато е практиката на някои
европейски държави (като Франция например).
Не на последно място, е забележителна и новата глава „Ускоряване на
наказателното производство”, която всъщност не уточнява нито една конкретна мярка, която съдът може да вземе за ускоряване на това производство, нито пък последиците от неизпълнението й.
Със законопроекта се промени и подсъдността на делата срещу лица с
особена обществена позиция по отношение на някои извършени от тях
престъпления. Разглеждането им се прехвърли от компетентността на
Софийския градски съд в Специализирания наказателен съд (в чл. 411а,
ал. 1, т. 4 НПК). Малко след приемането на тези текстове Върховният касационен съд внесе искане пред Конституционния съд за обявяването
им за противоконституционни. В мотивите си ВКС акцентира върху това,
че критерият за определяне на подсъдността на делата, разглеждани от
Специализирания наказателен съд, следва да е предметът на делото, а
не качеството на извършителя на престъпление. Според върховните съдии „определянето на подсъдността на специализирания съд съобразно
субекта на престъпление, го характеризира като извънреден съд. Още повече този извод се потвърждава от съчетаването на специалното качество
на субекта, като определящо подсъдността на делото, със специална процедура, по която се разглежда делото, установена законодателно за специализирания съд“ (законът предвижда по-кратък срок за насрочване на
делото в разпоредително заседание например). Въпросът е дискусионен
и с решението си конституционните съдии ще дадат отговор дали подобна
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уредба е допустима съгласно принципите на правовата държава.
Така се оказва, че законопроектът, съставен с желание за постигане на
множество цели, в редица случаи води до прибързани резултати и в скоро
време може да се наложи нова реформа на наказателния процес, „закърпваща“ пробойните на старата.
2.2. Хора или правила
2.2.1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за
финансов надзор
Законът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Обн., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г.) предизвика интерес
от две различни гледни точки. На първо място, със ЗИДЗКФН се промени
редът за определяне на възнаграждения на председателя и другите членове на Комисията по финансов надзор. Преди изменението председателят
на Комисията получаваше основно месечно възнаграждение в размер
90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание,
а възнаграждението на останалите членове на Комисията бе обвързано с
това на председателя. С § 4 от коментирания закон се предвиди, че възнаграждението на председателя и на другите членове на Комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата. Законодателят
предвиди минимален и максимален праг, който поставя рамки, в които
комисията да определи собствените си заплати – „възнаграждението не
може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер
на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници,
управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната
отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.” В приетия
начин на определяне на възнагражденията липсва достатъчно прозрачност, защото за гражданите не е известно как се изчислява цитираното
средно възнаграждение. От друга страна, няма убедителен мотив за направената промяна. В мотивите към законопроекта е посочено, че размерът на възнагражденията „не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на Комисията
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лица”, във връзка с подобряване на експертния капацитет и повишаване
на професионалната квалификация. Поднадзорните на Комисията лица
са лица, развиващи търговска дейност в отрасли със значителен обем на
капитала. Функциите на Комисията за финансов надзор са многобройни,
дейността й действително се нуждае от обезпечаване с висок експертен
капацитет. Но не е издържан аргументът, че възнагражденията в рамките
на държавен орган следва да се равнят с тези в частната сфера. Нещо
повече, КФН не е единствената публична институция, която осъществява
надзор върху дейността на търговски субекти. Не е ясно защо се установява разлика в начина на определяне на възнагражденията в сравнение с
членовете на други държавни органи с контролни функции (Комисията за
защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминацията, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и т.н.), които са обвързани с това на председателя на Народното събрание. Що се отнася до повишаването на професионалната квалификация, тя действително изисква време и средства, но те
могат да бъдат предоставяни целево или под формата на финансиране на
участието в съответните обучения, семинари и т.н.
Относно правилото на чл. 7, ал. 3 от ЗКФН, съгласно което председателят
и членовете на комисията определят своите бонуси за постигнати резултати с вътрешни правила за работна заплата, бихме искали единствено да
посочим двадесет и седмата поправка на Конституцията на Съединените
Американски щати2, съгласно която изменението на възнагражденията
на сенаторите и конгресмените влиза в сила от следващия Конгрес, а не
важи за мандата на конгресмените, които правят промяната.
Второто изменение, на което обръщаме внимание от практическа гледна
точка, е § 17, с който се променя разпоредата на чл. 27 от Закона. Предвижда се Комисията да събира такси на основание, по ред и в размери
съгласно тарифа, определена в приложение към закона. Решението на
законодателя поражда най-малко два въпроса:
А) Каква е причината размерът на таксите да е закрепен на законово
ниво? Същият похват бе използван в Закона за управление на средствата
No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an
election of Representatives shall have intervened.
2
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от европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда
размерите на таксите за касационно обжалване на актове по закона да са
определени в самия него. Подобно предложение се направи и със Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния
кодекс (754-01-16/01.06.2017 г.), който все още не е гласуван от Народното събрание. Както екипът на Юридически барометър вече е посочвал,
размерът на таксите зависи от компоненти, които не са постоянна величина, а се променят във времето. А избраният подход не дава възможност
за гъвкавост при съобразяването им. Това законодателно решение, което
се наблюдава все по-често, категорично не може да бъде подкрепено.
Б) Не следва ли да има по-добра координация между държавните органи при отпадане на основанието за издаване на подзаконов акт? Досега
действащата Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за комисията за финансов надзор е приета с ПМС № 126 от
10.05.2011 г. Законодателят единствено отменя основанието за издаване
на тази тарифа. От разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове3 следва, че тарифата се отменя мълчаливо. Незнанието на
закона не извинява никого, но въпреки това считаме, че за задължените
субекти би било много по-ясно, ако Министерският съвет отмени изрично
Тарифата (същата продължава да съществува като действащ нормативен
акт във всички правно-информационни системи).
2.2.2. Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
С § 1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (Обн., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г.) се промениха изискванията за заемане на длъжността постоянен секретар на отбраната. Заемането на длъжността на най-висшия
държавен служител в Министерството на отбраната вече е обвързано със
значително по-високи критерии. Кандидатите за позицията следва да имат
професионален опит не по-малко от 8 години и четвърти старши ранг като
държавен служител. С аргументи относно принципността на промяната
Чл. 13. (1) Актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното
отменяване на закона съобразно обсега на отменяването.
3
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президентът върна закона в тази му част за повторно обсъждане в Народното събрание. Ветото обаче беше преодоляно и новите изисквания
за заемане на длъжността влязоха в сила. Имайки предвид, че отпадна
изискването кандидатът да има не по-малко от 4 години до придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да изпълни мандата в
пълен обем, съгласно предходната редакция на закона, няма как подобна
промяна да не буди съмнения, че зад нея не стоят принципни и обективни
съображения, а че тя се прави в полза или срещу определени лица, за
решаване на конкретни кадрови задачи.
2.3. Закони и права
2.3.1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда във връзка с промени в Търговския закон (§ 6 oт ЗИДКТ)
В края на 2017 г. чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 102 от 22
декември 2017 г.), бяха гласувани промени в Търговския закон (ТЗ). Част
от промените, които са обект на настоящия коментар, се приеха въпреки
множеството негативни становища, постъпили в Народното събрание, в
т.ч. и на Консултативния съвет по законодателство.
С мотив за създаване на по-голяма защита на правата на работниците и
служителите в случаи, когато работодателят забавя плащането на трудовите възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски,
бяха създадени нови ал. 4 и 5 в чл. 15 и допълнение в чл. 129, ал. 1 от ТЗ.
Като условие за прехвърляне на търговско предприятие и за прехвърляне
на дружествени дялове от ООД на нов съдружник се въведе изискване
прехвърлителят да е изплатил всички задължения от посочените видове,
включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения
с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието или дружествения дял.
Промяната предизвика бърза и широка реакция. Основната причина бе,
че прехвърлянето на дялове от ООД е често срещано в търговския оборот и
субектите, които желаеха да сключат такава сделка, се оказаха изправени
пред законодателна празнота. Не бе уреден въпросът как да бъде доказвано спазването на новите условия. Осигурителните вноски са публично
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вземане и в ДОПК съществува процедура за удостоверяване на наличието или липсата на задължения от самата НАП. Но няма компетентен орган,
който към всеки момент да разполага с актуална информация за дължими
от работодателите заплати. Главна инспекция по труда има правомощието
да проверява това обстоятелство, но по никакъв начин не й бе вменено
задължение да извършва нарочни проверки, нито компетентност да издава удостоверение за липса на такива задължения. Нейното становище бе,
че поради липса на правно основание такъв документ не може да бъде
издаван. Пропускът да се уреди необходимата форма за представяне на
документи пред длъжностните лица на Търговския регистър доведе дори
дотам Агенция по вписванията, макар и без нормативно основание, да се
опита да преодолее блокирането на регистърните производства по вписване на прехвърляне на дружествени дялове. На интернет страницата й
бяха публикувани указания, които да попълнят законодателната празнота
до приемане на съответните нормативни промени. Според тези указания
наличието на коментираните факти следва да „се доказва от работодателя
с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.“
Вместо отмяна на спорните текстове през месец февруари 2018 г. се стигна до промяна на промяната. Тя бе приета чрез преходните разпоредби
на Закона за пазарите на финансови инструменти (Обн., ДВ, бр. 15 от 16
февруари 2018 г.) (въпросът за силната връзка между Закона за пазарите на финансови инструменти и Търговския закон няма да бъде предмет
на изложението), с която за вписване на прехвърляне на търговско предприятие и на дружествени дялове се въведе изискване за представяне от
отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени
задължения към служителите си от изброените по-горе видове. При прехвърляне на дялове декларация се изисква и от управителя на дружеството.
Съгласно настоящата редакция на текстовете „Агенцията по вписванията
незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, която по свое усмотрение може да извърши проверка.
Недостатъкът на закона във връзка с празнотата как да се доказва наличието или липсата на съответните задължения, бе най-явният сред приетите промени, защото имаше много ясно практическо измерение. Но това
далеч не е най-същественият въпрос, който измененията повдигат. Неплащането на трудови възнаграждения е жизненоважен проблем за заети-
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те в определени сфери и в никакъв случай не омаловажаваме неговата
значимост. По начина, по който законодателят го постави в Търговския
закон обаче, той придобива и по-различно измерение, защото се смесва
с темата за свободата на стопанска инициатива и правото на собственост,
както и с основни принципи на търговското право. Тези основни права
са конституционно закрепени и е задължение на държавата да създаде и
осигури условия за нормалното им упражняване. Това поставя въпроса за
противоречието на тези норми с Конституцията.
Трудовото право е отрасъл, богат на нормативни актове, както в рамките
на българското законодателство, така и в международноправен аспект.
Тъй като трудовите правоотношения се развиват между страни, които са
в положение на икономическа зависимост една от друга, държавата регулира детайлно всички техни аспекти (работно време, почивки, трудови
възнаграждения, условия на труд и т.н.), така че да бъдат защитени максимално правата на служителите. Следва да подчертаем обаче, че въпреки
стриктните рамки, в които се развиват, отношенията между работодателя
и служителя в крайна сметка се основават на сключен договор – резултат
на тяхната обща воля и който може винаги да бъде прекратен от страна
на служителя.
От друга страна, в търговското право като клон на частното право важи
основният принцип, че всичко, което не е изрично забранено, е позволено на правните субекти. Търговската дейност е динамична и се нуждае
от такава свобода, разбира се, ограничена от императивните норми.
Идеята да бъдат създадени достатъчно гаранции за правата на работниците и служителите заслужава подкрепа, но доколкото се въвежда чрез
работещи и ефективни мерки, които не засягат в прекалена степен правата на останалите субекти в търговския оборот. А такава опасност е
налице в настоящия случай.
Поставените цели на измененията изглеждат ясни – гарантиране на
правото на служителите да получават заплатите си и предотвратяване
прехвърляне на дружества с цел осуетяване изпълнението на тези и
други задължения. Законодателят обаче не успява да намери вярната
пропорция между интересите на двете групи лица – полагащите труд
по трудов договор и търговците. Несъвършенството в уредбата, което
поражда съмнение относно ефективността на приложената мярка, се
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изразява в следните основни причини:
А) В чл. 15 от Търговския закон съществува гаранция, която пази интересите на кредиторите. При прехвърлянето на търговско предприятие отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Нормата е обща, т.е. касае всички кредитори
(включително работните и служителите). Тя отчита факта, че не е необичайно в прехвърляното предприятие да има задължения. Напротив, често при
продажба на предприятие или съответно на дялове от ООД приобретателят
поема ангажимент да погаси определени задължения към трети лица, но
към момента на прехвърлянето те съществуват. Изменението от края на
2017 г. обособява „специална“ група кредитори – работниците и служителите и държавата по отношение на задълженията за осигурителни вноски.
Тяхното положение, от една страна, може да се счита за привилегировано спрямо останалите кредитори. От друга, необходимостта задълженията
към тях да са погасени ограничава гъвкавостта на търговския оборот.
Б) Измененията не отчитат в пълна степен същността на правоотношенията между служителя и дружеството като работодател, от една страна,
и между съдружника в ООД и самото дружество, от друга. Правата и задълженията на дружеството с ограничена отговорност, в т.ч. задължението
за плащане на трудово възнаграждение на служителите, са ясно разграничени от правата и задълженията на отделния съдружник. Съдружникът
няма качеството на работодател. Дружеството е отделен правен субект, а
съгласно чл. 113 от Търговския закон съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала. Тази разпоредба
представлява същността на дружеството с ограничена отговорност и е основно положение в търговското право. Промяната в чл. 129 по същество
е в противоречие с него, защото обуславя правото на съдружника да прехвърли дела си от задължение на самото дружество. Налице е вътрешно
противоречие и между чл. 129 и чл. 130 от ТЗ, според който при прехвърляне на дял правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя и то
само за вноските в капитала на дружеството, но не и за задълженията на
самото дружество. Възможно е на съдружника дори да не бъде известно,
че съществуват задължения за заплати към служители. Възможно е миноритарен съдружник да не е успял да повлияе върху взимането на определено решение, довело до просрочване на съответните задължения.
Коментираното изменение не отчита богатия на хипотези вътрешен за
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дружеството живот. С втората промяна през месец февруари 2018 г. бе
направен опит за преодоляване на това положение, като задължението
за деклариране на обстоятелствата за неплатени задължения бе вменено и на управителя на дружеството като лице, което отговаря за ръководството на неговата дейност. Въпреки това с декларацията на управителя
не се преодолява прекомерното засягане на правото на съдружника да
се разпорежда с дела си. Той е поставен в положение на зависимост от
обстоятелства, върху които невинаги може да влияе, в което можем да
открием накърняване на правото на собственост и правото на свободна
стопанска инициатива. На практика законодателят ограничава случаите
на инвестиция чрез покупка на дялове на дружество, което има временни
финансови затруднения, но което след прехвърлянето би могло да погаси
задълженията си.
В) Сериозен е проблемът и с обхвата на въведените промени. Дори условно да приемем, че по принцип е оправдана идеята да се създаде гаранция за плащането на трудовите възнаграждения, то трябва да припомним,
че съществуват достатъчно правила, които да гарантират публичните задължения за осигурителни вноски. На първо място, в ДОПК подробно е
уреден начинът на установяване и събиране, в т.ч. принудително, на тези
задължения. Също така, последните изменения на чл. 19 ДОПК максимално разширяват кръга на лицата, които носят отговорност за неплащането
им. Невнасянето на осигурителни вноски дори е предмет на наказателна репресия като престъпление по глава седма от Наказателния кодекс.
Допълнителното условие в Търговския закон е пример за създаване на
излишна тежест върху широк кръг правни субекти, в т.ч. добросъвестни и
редовни платци, и поставя под въпрос дали компетентните органи успяват
да реализират отговорността по реда на цитираните норми.
Г) Не бива да се пренебрегва оценката на хипотеза, при която прехвърлянето на търговското предприятие, съответно на дружествения дял, е вписано въз основа на невярна декларация и в действителност дружеството
е имало неизпълнени задължения. При липса на текст, който да урежда
относителна недействителност на сделката само по отношение на кредиторите – служители и държавата, то може да бъде предложено тълкуване,
основано на общите правила на ЗЗД, според които поради противоречие
на императивна правна норма прехвърлянето би било нищожно. Такова
развитие на отношенията създава огромна несигурност в правния мир.
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Д) Въвеждането на декларация като документ, изискуем при вписване на
прехвърляне на търговско предприятие и на дружествен дял, само формално попълни законодателния пропуск от края на 2017 г. Отмяна на промяната и достатъчно време за широк дебат щеше да доведе до по-ефективни и балансирани правила от промяната на промяната. Деклараторите
ще носят наказателна отговорност за деклариране на неверни данни, но
това не гарантира заплащането на съответните задължения, каквато в
крайна сметка бе прогласената цел на законопроекта. Това само показва
склонността на законодателя да прикрива слабостите на контролните системи чрез разширяване и засилване на наказателната репресия.
2.3.2. Закони за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс
В чл. 19 от ДОПК се съдържат правила, които уреждат особен случай на
лична имуществена отговорност на лицата, управляващи задължени за
данъци или осигурителни вноски субекти. Обща нейна характеристика е,
че съответните физически лица носят отговорност за собствените си действия или бездействия, довели до невъзможност за събиране на публични
задължения на дружеството като задължено лице. Преди изменението
съществуваха два фактически състава, които пораждат отговорността
на управителите, членове на орган на управление, търговски представители, търговски пълномощници и прокуристи – когато в това си качество съответното лице укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил
длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и
вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/
или задължителни осигурителни вноски и при недобросъвестно извършване на плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото
лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент,
или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени,
значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на
задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци
или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението
на имуществото.
През 2017 г. с два последователни Закони за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 63 от 4 ав-
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густ 2017 г. и ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.) обхватът на личната отговорност за данъчни задължения на търговско дружество бе разширен,
като в закона бяха добавени нови фактически състави, които пораждат
такава отговорност, разширен бе и кръгът лица, които при определени обстоятелства носят отговорност за непогасени задължения на юридическо
лице. Целта на законодателя е ясна – ограничаване на възможностите
за злоупотреби и за отклоняване от данъчното облагане. Поставя се под
съмнение обаче доколко някои от новите мерки са в съответствие с основополагащи принципи и права като правото на собственост и ограничената отговорност на съдружниците и акционерите в капиталовите търговски
дружества. След изменението лицата, които са натоварени с функции по
управление и представителство вече носят отговорност и при извършване на действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на
задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг, ако то бъде
осребрено в полза на третото лице. Новият кръг лица, които бяха включени като субекти на отговорността, са мажоритарните собственици на капитала, когато действията са извършени по тяхно решение, с изключение
на негласувалите и гласувалите против.
Най-спорният нов състав на отговорността се състои в недобросъвестно
прехвърляне от страна на мажоритарни съдружници или акционери на
притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери. Същото важи и при прехвърляне
от страна на миноритарни участници в капитала, които едновременно или
последователно за период не по-дълъг от три месеца, недобросъвестно
прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала (чл. 19, ал. 6). Изправени сме пред
своеобразен прецедент в отговорността на участниците в капиталови търговски дружества. Акционерното дружество, съответно дружеството с ограничена отговорност е отделен и самостоятелен субект, носител на права
и задължения, който отговаря за задълженията си със своето собствено
имущество. Основен принцип е, че съдружниците и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството с личното си имущество. От водещо значение е участието във формирането на първоначалното търговско
имущество на предприятието, а не личните качества на физическите лица,
като отговорността им е до размера на вноската, а икономическият риск
на съдружниците/акционерите е сведен до участието им в капитала. Пора-
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ди тази причина би следвало правото на държавата да събере вземанията
си от дружеството да не е обусловено от имуществото на съдружниците/
акционерите, а единствено от притежаваните от самото юридическо лице
права и задължения. Член 19 от ДОПК представлява пробив в описаното
принципно положение. Не откриваме логика и във факта, че съдружникът
на практика не отговаря за публичните задължения на дружеството докато
има качеството на съдружник, но отговорност би възникнала, ако прехвърли дела си и загуби това качество. Тук следва да подчертаем основна
разлика между случаите на отговорност на управителите и отговорността
на съдружниците. Първите отговарят в случаи, в които са се разпоредили с
имущество на дружеството – на данъчно задълженото лице. А отговорността на собствениците на капитала се ангажира при разпореждане с тяхно
собствено имущество. При прехвърляне на акции и дялове обемът права
и задължения на юридическото лице не се намаляват, променя се само
собствеността върху самото дружество.
Другата основна промяна в чл. 19 се състои във въвеждане на презумпции за недобросъвестност, които целят улесняване на доказването на субективния елемент от отговорността на физическите лица. Законодателят
е провокиран да прибегне до тази мярка, тъй като преди измененията
на нормата ревизионните актове, издадени на основание чл. 19 ДОПК,
в по-голямата си част бяха отменяни именно поради невъзможност да се
докаже наличието на недобросъвестност. В коментирания по-горе случай
на прехвърляне на дялове/акции откриваме нелогичен подход и в установяването на презумпцията. Законът постановява, че е налице недобросъвестност, когато действието е извършено, след като е образувано
производство за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. На
практика прехвърлянето на акции или дялове в споменатия период създава реален риск и несигурност за прехвърлителя. Следва да припомним, че
извършването на ревизия по ДОПК е редовен способ за установяване на
задължения. За съдружник/акционер, който не знае за наличието на данъчни задължения и който е планирал сделка по прехвърляне на участието
си в капитала, незапочналата ревизия ще бъде мотивът за прехвърлянето.
Все пак след приключване на ревизията може да се окаже, че вече бившият акционер или съдружник носи лична имуществена отговорност за
данъчни задължения на дружеството.
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2.4. Други проблеми на законодателната дейност
2.4.1. Неизпълнението на закона като основание за неговата промяна
Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност във връзка с промени в Закона за държавния служител (§ 67 от
ЗДЗОАРАКСД)
През месец юли 2016 г. 43-то Народно събрание прие промени в Закона
за държавния служител, с които се въведоха по-строги критерии за заемане на длъжности в администрацията, засили се конкурсното начало и
се създадоха повече гаранции за стриктното придържане към него при
назначаването на държавна служба. Съгласно правилата на ЗДСл отпреди изменението конкурсът се провеждаше от конкурсна комисия от съответната администрация. С промените се създаде предварителен етап
– централизиран етап на конкурса, който да се провежда от орган извън
администрациите, в които участниците ще кандидатстват за заемане на
определена длъжност. Той е във формат тест и неговата цел е проверка
на общото ниво и познания за заемане на държавна служба, като резултатите от централизирания етап са валидни за срок три години. Въведоха
се специални тестове, предвидени като предпоставка за последващо кандидатстване за заемане на ръководни длъжности. Това решение на законодателя заслужава положителна оценка, защото въвежда допълнителна
бариера, която да гарантира, че пред конкурсните комисии ще се явяват
кандидати с определено необходимо общо ниво на подготовка. Вторият
децентрализиран етап на конкурса всъщност представлява провеждания
и преди промените конкурс от конкурсна комисия.
При приемането на законовата промяна с аргумента, че е необходимо
време за осигуряването на нужните технологични и организационни предпоставки за въвеждането на тестовете за специализирания етап на конкурса, влизането в сила на измененията бе отложено за 1 януари 2018 г.
Непосредствено преди настъпване на този момент, в края на 2017 г., се
приеха нови изменения в Закона за държавния служител, с които влизането в сила на новите правила за провеждане на конкурси беше отложено
за 1 октомври 2019 г. Интересно е, че това се случи с преходните и заключителни разпоредби на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Обн,

60

ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.). Предметът на този нормативен акт
няма връзка с коментираното изменение. Предложението за промяната,
от своя страна, бе направено по време на второ четене на законопроекта
в Комисията по правни въпроси. Изправени сме пред типичен пример за
оформилата се законодателна „техника“ често важни промени да се добавят като предложения по висящ законопроект и да не бъдат подлагани на
дискусия.
Мотивът за новото отлагане на въвеждането на новия тип конкурси за
заемане на държавна служба е изненадващ дори за най-оптимистично
настроените за реформи граждани. Вносителят на предложението го аргументира с това, че „не е създадена техническа инфраструктура за онлайн
тестовете за провеждане на централизирания подбор, зали, свързаност в
интернет, компютри и други. Отлагането на влизането в сила на въпросните разпоредби ще позволи по-добра подготовка на реформата на конкурсната процедура в държавната администрация.“
На практика за пореден път ставаме свидетели на промяна на закон поради неспазване на заложен в самия него срок. Без да търсим отговор
на въпроса защо близо година и половина не бе извършена нужната
подготовка, за да бъдат приложени новите изисквания за конкурсите, се
надяваме да не се стига до ново удължаване на срока. В същината си
промените заслужават положителна оценка. Ако законодателната идея
бъде претворена чрез добре и подходящо изготвени тестове в централизирания етап, действително конкурсната комисия ще има сигурност, че
кандидатите имат добро и достатъчно общо ниво на подготовка и ще има
възможност да се съсредоточи в проверка на специфичните качества и
познания за заемане на конкретната длъжност.
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III. Конституционен контрол.
Вето на президента

В

периода юли – декември 2017 г. Конституционният съд (КС) е постановил само 2 решения, от които 1 е уважаващо искането, а с
другото искането е отхвърлено (табл. 7). Този брой е четири пъти
по-малък от броя на решенията за предходното шестмесечие (8 решения). На годишна база обаче броят на решенията на КС за 2017 г. е еднакъв с постановените през 2016 г., а имено 10 решения. Тези данни се
вписват напълно в отчетената тенденция КС да се произнася със средно
10 решения годишно. Изключение правят 2008 г. и 2015 г., когато КС
се е произнесъл съответно с 6 и 5 решения. Най-много решения за една
година са постановени през 2013 и 2015 г. – по 15 решения.

Таблица 7

Общо

Уважени
искания

Отхвърлени

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Определения за
прекратяване
(отклонени искания
и други прекратени
производства)

2

1

1

1

0

375

6

8

3

3

1

3

180

14

10

4

4

2

3

278

10

6

4

6

12

180

13

5

3

2

3

8

260

13

12

6

4

4

16

244

2013

39

15

5

9

2

27

152

2012

13

12

8

4

0

32

191

2011

16

12

9

3

2

34

126

Брой решения
Година

Образувани дела

юли - декември
2017 г.
януари - юни
2017 г.
2017

8

2016

17

2015
2014

Особени мнения и
становища
(по решения)

Средна
продължителност
на делата (дни)

2010

22

15

7

6

7

24

140

2009

19

11

7

3

0

41

73

2008

5

6

4

2

0

12

74

2007

10

10

3

5

3

10

78

2006

12

9

3

6

2

23

109

2005

11

9

2

5

1

16

118

Източник: www.constcourt.bg
* В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при ,,уважени/отхвърлени искания“. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.
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Динамиката в броя на решенията на КС на годишна база може да се
илюстрира със следващата графика (фиг. 6).
Фигура 6

РЕШЕНИЯ НА КС (2005 - 2017 Г.)
Уважени искания

Отхвърлени искания

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Източник: www.constcourt.bg, Сиела

През втората половина на 2017 г. КС е образувал 8 нови конституционни дела. Заедно с образуваните през първото шестмесечие на годината
броят на делата за цялата 2017 г. е 14, което е съпоставимо със средните стойности за периодите, обект на изследване (средно между 13 и
14 конституционни дела годишно). Най-много нови дела са образувани
през 2010 и 2013 г. – по 22 конституционни дела, а най-малко – през
2008 г. (5 дела).
От осемте новообразувани дела 31 са решени (съответно през януари
и март 2018 г. и те ще бъдат обект на изследване в следващия брой на
Юридически барометър), а останалите 5 са допуснати за разглеждане по
същество. За разлика от предишния анализиран период няма конститу1

Данните са към 15 март 2018 г.
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2017

ционни дела, по който КС да се е произнесъл с решение още в рамките
на съответното шестмесечие.
Три от образуваните през периода юли – декември 2017 г. конституционни дела са свързани с искане за задължително тълкуване на Конституцията на Република България. Първото дело е к.д. № 7 от 18.07.2017 г.,
образувано по искане на Президента, за задължително тълкуване на чл.
5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България и съотношенията, в които те се намират,
както и прилагането им към международни договори на ЕС със смесен
характер (такива, по които поради техния предмет страни са едновременно ЕС и държавите членки, от една страна, и трета държава, от друга
страна). Искането е направено с оглед предстоящата ратификация на
Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада
и ЕС. Другото дело е к. д. № 9 от 08.11.2017 г. по искане на главния прокурор за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129,
ал. 6 от Конституцията относно израза „с право на повторно назначаване“. Конкретният въпрос, с който е сезиран КС, е дали ограничението за
заемане на ръководна длъжност в органите на съдебната власт до два
мандата включително се отнася до един и същи или до различни органи
на съдебната власт. По това дело КС се е произнесъл с Решение № 3
от 30 януари 2018 г., което ще бъде разгледано в следващия брой на
Юридически барометър. Последното конституционно дело, по което КС
е сезиран да даде задължително тълкуване на Конституцията, е к. д. №
13 от 11.12.2017 г. В него по искане на Пленума на Върховия административен съд КС следва да се произнесе по въпроса „Разпоредбата на
чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли
Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа
инстанция?“ Искането най-вероятно е свързано с идеята за разтоварване на Върховния административен съд от първоинстанционни дела,
намерила израз и във висящия в Народното събрание ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс (754-01-16/01.06.2017 г.), който беше
обект на коментар в бр. 15 на Юридически барометър.
От останалите новообразувани дела като по-интересно би могло да се
посочи к.д. № 12 от 28.11.2017 г. за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс, образувано по
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искане на Висшия адвокатски съвет. Това дело заслужава да бъде проследено не само защото е едно от първите конституционни дела, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет след изменението на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и включването
му сред органите, които могат да сезират КС, но и защото в едната си
част (§ 11 от диспозитива относно чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, уреждаща
компетентност на специализирания наказателен съд да разглежда дела
за определени престъпления, когато са извършени от лица, заемащи
висши публични длъжности) то е обединено с к. д. № 10/2017 г., образувано по искане на Върховния касационен съд. В искането на Висшия
адвокатски съвет са изложени аргументи за противоконституционност
на редица разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс, обособени
в 11 параграфа.
Не може да не се спомене и к. д. № 8 от 18.10.2017 г., образувано по искане на 62 народни представители, по повод на отхвърлянето от Народното събрание на проекта за Решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията на народния представител Делян Добрев на основание
на подадената от него оставка. По конституционния спор КС се произнесе с Решение № 2 от 30 януари 2018 г., с което в синхрон с досегашната
си практика той обяви за противоконституционен отказа на Народното
събрание от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно пълномощията
на народния представител. За пълнота тук следва да се припомни, че
малко преди КС да се произнесе с решението, народният представител
оттегли оставката си.
Както беше посочено по-горе, през периода юли-декември 2017 г. КС е
постановил 2 решения.
Първото е Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по к. д. № 9/2016 г. Делото е образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен
съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Кодекса за социално осигуряване (изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.),
уреждащи правото на осигурените лица да преминат от допълнително
задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд към осигуряване във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на
държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска
в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд,
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както и правото им да се върнат към осигуряване в универсален пенсионен фонд. КС постановява, че оспорените разпоредби са съвместими с Конституцията, не засягат по правно недопустим начин уреденото
от нея право на осигуряване, а дори предоставят допълнителни правни
възможност на осигурените лица и не водят до нарушаване на конкуренцията, правната сигурност и равнопоставеността на гражданите.
Второто решение, постановено през изследвания период, е Решение №
10 от 6 юли 2017 г. по к. д. № 10 от 2016 г. Конституционното дело е
образувано по искане на народни представители за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (изм. и доп. ДВ, бр. 76/30.09.2017 г.) поради противоречие
на оспорената разпоредба с принципите на законност и справедливост,
прогласени в чл. 4 във връзка с преамбюла на Конституцията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от ЗКФН „Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.“ От редакцията на текста следва, че дори постановени от незаконен
състав, решенията на Комисията са валидни и засегнатите от тях лица
не могат да ги оспорват на това основание. Според КС това „несъмнено
ограничава основаното на чл. 120, ал. 2 във връзка с чл. 56 от Конституцията право на лицата, засегнати от издадените актове, да получат
пълноценна защита при оспорване пред съд…, защото ги лишава от възможността да се позовават на нищожността на административния акт
поради нелегитимност (некомпетентност) на комисията, която го е издала.“ В допълнение той подчертава, че макар поначало допустимо, когато
това се налага, за да бъдат охранени висши конституционни ценности,
ограничаването на правото на защита трябва да бъде съразмерно, а в
случая именно тази съразмерност и пропорционалност не е постигната.
Наред с това, доколкото оспорената разпоредба практически изключва
възможността за съдебна преценка дали и в каква степен нарушението
при избора се отразява върху валидността на решението, тя е несъвместима с чл. 120, ал. 2 във връзка с чл. 56 от Конституцията и чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Въз основа на тези аргументи КС обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
По постановените в рамките на изследвания период решения няма особени мнения и становища (табл. 7).
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През разглеждания период КС е постановил и едно определение, приключващо делото. Става дума за Определение № 3 от 12.12.2017 г., с
което се отклонява искането и се прекратява производството по к.д. №
6/2017 г. Конституционното дело е образувано по искане на народни
представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“, както и
да се произнесе за съответствието и с Европейската харта за местното
самоуправление. Съгласно оспорената разпоредба бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове, между общинските
бюджети и държавния бюджет може да се променят не само със закон,
но и с акт на Министерския съвет. Според вносителите на искането това
противоречи на принципа на правовата държава, принципа на разделение на властите и на принципа на местното самоуправление.
След образуване на делото със Закона за изменение и допълнение на
Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017
г.) чл. 51, ал. 2 в оспорената му част е отменен, което лишава производството пред КС от предмет, съответно отпада и правният интерес от
обявяването му за противоконституционен. Поради това КС отклонява
искането на народните представители и прекратява производството по
делото.
Средната продължителност на разглеждане на делата, по които е постановено решение през периода юли-декември 2017 г., е 375 дни (т.е.
повече от една година), или два пъти по-голяма от тази през предходното шестмесечие (табл. 7). Тези данни значително нахвърлят и средните
стойности за всички изследвани досега периоди (такова сериозното отклонение от общата тенденцията беше установено и през първата половина на 2015 г. – 387 дни), а именно разглеждането на делата от образуването им до постановяването на решение да отнема около 150 дни,
т.е. около 5 месеца.
Що се отнася до субектите, които са направили исканията, по които КС
се е произнесъл с финален акт през разглеждания период (2 решения и
1 определение за прекратяване на производството), не е изненада, че
най-активни отново са народните представители (табл. 8). Те са отправили 2 от исканията, по които има произнасяне на КС с финален акт – едно
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от тях е уважено, а другото е отклонено. Третото искане е отправено от
Върховния административен съд и е отхвърлено от КС.

Таблица 8
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Вето на президента
За разлика от периода януари-юни 2017 г., когато Президентът е наложил вето само веднъж, през разглеждания период той е значително поактивен и 4 пъти е упражнил това свое правомощие. За сравнение през
2015 и 2016 г. Президентът е наложил вето, респективно върнал за ново
обсъждане от Народното събрание, само по един закон (фиг. 7).
Фигура 7

ВЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА (2002 - 2017 Г.)
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С Указ № 175 от 07.08.2017 г. Президентът е върнал за ново обсъждане
в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 44-то Народно
събрание на 27 юли 2017 г. Законът предвижда жалбите срещу решения
на министъра на околната среда и водите „по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение и са със стратегическа важност“ да се разглеждат на една съдебна инстанция. Чрез преходните и заключителните
разпоредби подобна промяна е предвидена и в Закона за биологичното
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разнообразие. В мотивите си за връщане на закона за ново обсъждане,
Президентът приветства стремежа към ускоряване на процедурата по
изграждане на национални обекти, които имат стратегическо значение
за развитието на България, но подчертава, че това не може да става за
сметка на упражняването на съдебния контрол, тъй като околната среда
е ценност от висш порядък и опазването й е залегнало сред основните начала на Конституцията. В мотивите се посочва, че бързината не
може да бъде ценност над законността дори при реализиране на стратегически важни обекти, когато това може да създаде риск от непоправими екологични последици. Според държавния глава премахването на
касационното производство ще намали интензитета на защита, който е
необходим за гарантиране на околната среда като конституционно установена ценност. Наред с това, така се възпрепятства упражняването
на функцията на Върховния административен съд по осъществяване на
върховен съдебен контрол за точно и еднакво прилагане на законите в
административното правораздаване. Ветото е преодоляно от Народното
събрание, като законът е повторно приет на 14.09.2017 г.
Вторият указ, с който се налага вето през този период, е Указ № 198 от
06.10.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на
Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет на 27.09.2017 г., и по конкретно
разпоредбите на § 1 и § 3 от него. С §1 се изменя разпоредбата на чл.
79 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
като се въвеждат нови изисквания за заемане на длъжността „постоянен
секретар на отбраната“. Държавният глава счита, че с въвеждането на
тези изисквания се създават предпоставки за дискриминация спрямо
редица категории лица, без да се създават гаранции за по-висок професионализъм. С §3 от закона се предвижда удостоените с висше военно
звание офицери да се представят в Комисията по отбрана на Народното
събрание от министъра на отбраната или от негов заместник. Президентът смята, че това нарушава баланса между органите за ръководство на
отбраната, като въвежда нова фаза в процедурата за удостояване с висши военни звания, която при това се развива пред помощен орган на
Народното събрание. В мотивите си той припомня, че съгласно чл. 100,
ал. 2 от Конституцията удостояването с висши военни звания е споделена компетентност между президента като върховен главнокомандващ
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и правителството, осъществяващо общо ръководство на въоръжените
сили (чл. 100, ал. 1 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията), което е израз на
взаимодействието между тези два конституционно определени органа
на държавата с оглед изключително значимите публични функции, осъществявани от висшия команден състав на Въоръжените сили. И това
вето на Президента беше отхвърлено от Народното събрание, което
прие повторно закона на 19 октомври 2017 г.
Президентът упражни правото си на вето за трети път с Указ № 250 от
8 декември 2017 г. С него той върна за ново обсъждане Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. В мотивите
към указа Президентът изразява несъгласие с разпоредбата на §6 от
Преходните и заключителните разпоредби на закона, според която през
2018 г. НЗОК не заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък, както и включени в позитивния
лекарствен списък лекарствени продукти, които подлежат на заплащане
за първи път през 2018 г. (популярно „мораториум върху новите лекарства“). Държавният глава аргументира ветото с противоречието с Конституцията на Република България и международни актове, по които
Република България е страна, сред които Конвенцията за правата на
човека и биомедицината и Международния пакт за икономически, социални и културни права. Според него с мораториума се засяга основното
право на здравно осигуряване закрепено в чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България, гарантиращо на гражданите достъпна медицинска помощ, и не може да бъде мотивиран от фискални съображения.
Предвиденото ограничение е неоправдано и непропорционално на преследваната цел и създава различно третиране на здравноосигурените
лица през 2018 г. В допълнение Президентът счита, че §6 отнема същностен компонент от социалния характер на държавата и противоречи
на принципа на социална справедливост. Народните представители преодоляха и това вето на Президента, като приеха повторно закона на 14
декември 2017 г. Все пак обаче разпоредбата на §6 беше отменена с
приемането на специален ЗИД на Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 г., внесен на 20.12.2017 г. и приет
на 21.12.2017 г., който съдържа само един параграф – именно за отмяната на §6 от закона.
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Последният указ за налагане на вето, издаден от Президента през анализирания период, е Указ № 274 от 29.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Президентът
оспорва закона в неговата цялост. Според него приетият закон не само
не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но
дори ще затруднява борбата с нея. Държавният глава смята, че обединяването на функциите по установяване на конфликт на интереси с функциите по отнемане на незаконно придобито имущество в лицето на един
орган е спорно, тъй като двете производства имат твърде разнороден характер. Той изразява съмнение, че уредбата създава достатъчно гаранции за професионалната компетентност на заместник-председателя и на
членовете на Комисията и възразява срещу правилото те да се избират
по предложение на нейния председател, тъй като според него по този
начин „целият състав ще бъде доминиран от мнозинството в парламента, а не от цялото народно представителство“. На мнение е, че като цяло
уредбата относно конституирането на Комисията и статута на нейните
членове не дава убедителна гаранция за независимост, безпристрастност и отговорност. В допълнение Президентът излага аргументи и срещу
редица други подразделения на закона. Ветото отново е преодоляно от
Народното събрание и законът е повторно приет на 12 януари 2018 г.
(ДВ, бр. 7/2018 г.). Той ще бъде обект на изследване в следващия брой
на Юридически барометър. Тук само следва да се отбележи, че само
около месец след обнародването на закона той вече е променен ЗД на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ДВ, бр. 21/2018).
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въпреки относително големия брой конституционни дела през разглеждания период (юли-декември 2017 г.) се наблюдава известно намаление в темпа на работа на
КС. Той е постановил само 2 решения, всяко от които му е отнело около година. Едно
от тези решения е особено важно, тъй като непосредствено засяга правата на гражданите – тяхното право на социално осигуряване и свободата им да избират дали да
се осигуряват допълнително в универсален пенсионен фонд или с увеличена вноска
във фондовете на държавното обществено осигуряване.
2. Данните за дейността на КС обосновават извод, че при изготвянето и приемането
на законите законодателят често пренебрегва оценката за съответствие на законовите предложения с Основния закон. Относително високият брой допустими искания
свидетелства за повишаване на експертизата на субектите на инициатива за изготвяне и аргументиране на искането до КС. Фактът, че причина за немалка част от
отклонените искания е изменението на закона след образуване на конституционното
дело, означава, че ангажирането на КС с определен конституционен спор действа
мотивиращо на законодателя дори когато други правни способи за въздействие върху законодателната дейност (например ветото) не са постигнали ефект.
3. Положително следва да бъде оценено включването на Висшия адвокатски съвет
сред органите, които са упражнили конституционното си правомощие да отправят
искания до КС. През разглеждания период той е сезирал КС дори два пъти. Адвокатурата е призвана да подпомага гражданите и юридическите лица при защита на
техните правата и законни интереси и правомощието й да сезира КС в случаите на
противоконституционност на законите е проявление именно на тази й конституционно определена роля.
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IV. Подзаконови нормативни
актове и контрол върху тях

П

рез второто шестмесечие на 2017 г. са приети/издадени общо
349 подзаконови нормативни акта (ПНА), което значително надхвърля броя на приетите актове през периода януари-юни 2017 г.
(289 акта). По-високият брой ПНА е характерен за втората половина на
календарната година и се доближава до регистрираните до момента
средни стойности от близо 400 акта за 6 месеца (табл. 9).

Таблица 9

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Юли МРР/
Декември МС МВР МФ
МТСП МО МВнР МП МОН МЗ
МРРБ
2017 г.

МК МОСВ

МЗХ/
МТИТС МИ МЕ МТ ММС МИП Други Общо
МЗХГ

Юли

28

4

1

4

1

2

0

1

1

1

0

1

4

2

0

0

0

0

0

4

54

Август

32

2

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

6

52

Септември 24

3

2

0

0

2

0

1

6

0

0

1

4

3

0

0

0

0

0

0

46

Октомври

35

6

4

2

2

2

0

0

1

4

3

0

2

6

0

0

0

0

0

10

77

Ноември

20

1

1

3

1

2

1

0

0

4

0

0

0

1

2

0

0

0

0

5

41

Декември 65

1

2

0

2

0

0

1

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3
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Юли Декември 204
2017 г.

17

10

10

7

10

1

3

9

10

3

2

17

16

2

0

0

0

0

28 349

Януари
- Юни
2017 г.

128 29

10

6

2

8

0

5

18

12

1

6

19

7

2

0

0

2

0

34 289

2017

332 46

20

16

9

18

1

8

27

22

4

8

36

23

4

0

0

2

0

62 638

2016

400 26

25

27

5

28

4

7

22

40

18

7

51

31

8

9

5

2

*

54

769

2015

381

69

22

25

11

23

6

10

24

34

9

8

80

35

17

2

*

39

795

2014

477

54

25

20

8

21

1

10

18

53

12

9

57

40

9

2

10

57

885

2013

301

32

19

13

12

21

5

6

21

34

5

17

67

28

19

3

8

66

677

2012

347

31

29

22

12

21

2

6

86

37

17

16

87

35

11

3

0

53

815

2011

394

40

20

14

9

43

0

6

20

75

12

18

91

32

7

4

0

61

846

2010

329

18

22

10

15

28

6

11

48

93

12

6

110

38

8

0

0

48

802
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Източник: Държавен вестник
* Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.
* На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормотворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
*Общият брой на подзаконовите актове, отразен в таблицата, е по-голям, тъй като има подзаконови актове, които са издадени съвместно от двама или повече министри. В таблицата не са отразени ПНА, които само отменят други ПНА, както и поправките в ПНА.
* В таблицата не е отразено Министерството за Българското председателство на съвета на ЕС 2018 поради срочното му съществуване.

По-големият брой ПНА през разглеждания период се дължи основно
на по-високата нормотворческа активност на Министерския съвет. Той
е приел 204 ПНА, което е със 76 повече в сравнение с приетите през
предходното шестмесечие.
Увеличение се наблюдава и в броя на ПНА, издадени от някои от останалите органи с нормотворческа компетентност. Най-осезаемо е то
при министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той е издал 16 ПНА през анализираното шестмесечие, а през
първата половина на 2017 г. – 7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал 10 ПНА при 6 през януари-юни 2017 г.,
а министърът на труда и социалната политика е издал 7 акта през юлидекември 2017 г. и само 2 през първото шестмесечие на 2017 г. Намаляване в интензивността на нормотворческа активност се наблюдава
най-вече при министъра на вътрешните работи, които е издал 17 ПНА,
или с 12 по-малко от издадените през предходния период, както и при
министъра на образованието и науката, който е издал 9 ПНА, или два
пъти по-малко от тези през първото шестмесечие на 2017 г.
През периода юли-декември 2017 г. броят на приетите/издадени ПНА
се разпределя относително равномерно в рамките на шестмесечието
(табл. 9). Най-малко ПНА са приети/издадени през месец ноември (41
акта), а най-много – през м. октомври (79 акта) и м. декември (79 акта).
По-голямата част от издадените/приетите през второто шестмесечие
на 2017 г. ПНА изменят и допълват или преуреждат съществуващата
нормативна уредба (табл. 10). Това са общо 194 акта, от които 164
са за изменение и допълнение, а 30 са нови актове, които преуреждат определена материя, като отменят действащите до този момент
актове. Общият брой изменителни ПНА е съизмерим с този, установен
през предходния изследван период, когато те са 209. Що се отнася
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до изцяло новите актове – тези, които създават за първи път правна
уредба на определен кръг обществени отношения, техният брой през
юли-декември 2017 г. се вписва напълно в тенденцията за по-висока
нормотворческа активност през втората половина на календарната година. В сравнение с периода януари-юни 2017 г., когато са издадени
71 ПНА, през второто шестмесечие на 2017 г. техният брой е 144, или
два пъти повече.
Таблица 10

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2017 Г.)
Изменителни С акт за
(изменящи изм. и доп.
съществуваща
С нов акт
уредба)
Нови
(създаващи
за първи път
уредба)

С нов акт

Общо*

Юли

Август

Септември Октомври Ноември Декември

164

19

29

24

50

18

24

30

7

4

4

6

5

4

144

25

19

16

18

15

51

Източник: Държавен вестник
* Общият брой на подзаконовите нормативни актове в таблица 10 се различава от броя им по таблица 9, тъй като тук те са отчетени
без значение дали са издадени от един орган, или при съвместна компетентност на няколко органа.

През анализирания шестмесечен период броят на жалбите, подадени
срещу ПНА, е значително по-малък от този през предходното шестмесечие – 9 при 26 през януари-юни 2017 г. (табл. 11). Съществено намаление се наблюдава и в броя на отменените или обявени за нищожни
от Върховния административен съд актове – 8 акта в сравнение с януари-юни 2017 г., когато са отменени 23 акта. От всички незаконосъобразни ПНА 2 са на Министерския съвет, а 6 на министри (4 от тях са
издадени от министъра на здравеопазването).
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Таблица 11

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ
Година

Общо

НА на МС

Юли - Декември 2017 г.
Януари - Юни 2017 г.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Общо

8
23
31
23
17
15
9
9
5
7
10
9
3
107

2
7
9
5
4
3
2
2
1
1
4
6
0
28

НА на
министри
6
12
18
13
12
10
6
5
4
4
1
2
2
59

НА на други
органи
0
4
4
5
1
2
1
2
0
2
5
2
1
21

Жалби срещу
подзаконови НА
9
26
35
57
40
35
46
48
40
38
45
*
*
371

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни.

За изследвания период незаконосъобразните ПНА се разпределят по
предмет на регулиране по следния начин (фиг. 8):
• в областта на здравеопазването – във връзка с утвърждаването на
отделни медицински стандарти; утвърждаването на Национална здравна карта и приемането на критериите и реда за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори – общо 5 акта.
• в областта на образованието – във връзка с определянето на средствата за издръжка на обучението на студентите, както и условията и
реда за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ –
общо 2 акта.
• в областта на здравословните и безопасни условия на труд – във
връзка с условията на труд и осъществяването на минноспасителна и
газоспасителна дейност – 1 акт.
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Фигура 8

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО МАТЕРИЯ
(2007 - 2017 Г.)
Транспорт

1

Туризъм

1

Енергетика

4
23

Правосъдие и вътрешни работи

41

Здравеопазване

16

Трудово право и обществено осигуряване
Земеделие, животновъдство,
ветеринарномедицинска дейност

15

Териториално устройство, етажна собственост
Социална политика

5
4

Образование

6

Източник: Държавен вестник

По-важни изводи и препоръки:
1. През анализирания шестмесечен период (юли-декември 2017 г.) нормотворческата
дейност на органите на изпълнителната власт се връща към обичайната си висока интензивност. Този извод е валиден както по отношение на общите данни, така и в различните
им разрези – по месеци, по органи, изменителни/нови. Това потвърждава изложеното в
предходния брой на Юридически барометър съмнение, че отчетеното намаление по повечето показатели би било трайно и че то се дължи главно на политическа конюнктура.
2. Прави впечатление значителното намаление на броя на жалбите срещу подзаконови нормативни актове, съответно на отменените от ВАС незаконосъобразни актове. В
същото време е силно смущаващ фактът, че значителна част от незаконосъобразните
актове засягат обществените отношения в областта на здравеопазването. Би могло да
се препоръча на министъра на здравеопазването да направи анализ на причините за
големия брой незаконосъобразни актове с оглед приемане на съответните административни или организационни мерки.
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V. Тълкувателни актове
на върховните съдилища

П

рез периода юли-декември 2017 г. са постановени общо 7 тълкувателни акта, с 5 по-малко в сравнение с периода януари-юни
2017 г. (табл. 12). Всички те са на Върховния касационен съд
(ВКС). За разлика от предходното шестмесечие Върховният административен съд (ВАС) не е постановил нито едно тълкувателно решение.
Таблица 12

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Януари Юли - Юни Декември
2017 г. 2017 г.

ВКС

6

4

2

0

8

10

7

21

19

19

14

11

13

6

7

ВАС

0

1

6

7

4

7

5

2

3

3

4

4

6

6

0

Общо

6

5

8

7

12

17

12

23

22

22

18

15

19

12

7

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

На годишна база обаче заради по-интензивната тълкувателна дейност
на върховите съдилища през първото шестмесечие (общо 12 тълкувателни акта) броят на тълкувателните решения е по-голям в сравнение с
2016 г. – 19 акта през 2017 г. и 15 през 2016 г. (табл. 12, фиг. 9).
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Фигура 9

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
(2005 - 2017Г.)
25

20

15

10

5

0
2005

2007

2009

2011

2013

2015 г.

2017

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

И през настоящия анализиран период най-активен сред органите, оправомощени да отправят искания за постановяване на тълкувателни
решения, е председателят на ВКС, който е инициирал 51 от всички
тълкувателни дела. Две предложения е направил главният прокурор, а
един път е сезирал ВКС омбудсманът (табл. 13).

Тъй като ТР № 2 от 20.07.2017 г. по т.д. № 2 от 2015 г., ОСГТК е постановено въз основа на искане както на
омбудсмана, така и на състав на ВКС, в таблицата то е отразено с по ½ в графата на всеки от двата органа.
1
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Таблица 13

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН
Януари
- Юни
2017 г.

Юли Декември
2017 г.

Председател
на ВКС

5

4

0

0

3

5

5

19

19

13

9

8

9.5

5

4.5

Председател
на ВАС

0

1

5

4

3

2

2

1

0

0

1

2

3

3

0

Главен прокурор

0

0

1.5

3

4

5

4

1

2

3

5

3

4

2

2

Министър на
правосъдието

1

0

1.5

0

1

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Председател на
ВАдв.С

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Омбудсман

0

0

0

0

0

1

0

1

1

4

2

0

2.5

2

0.5

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В броя на броя на предложенията от председателя на ВКС се включват и тълкувателните актове, за които предложението е направено от заместник-председателите и ръководители на колегиите на ВКС

Въпросите, на които е даден отговор с постановените тълкувателни решения, се отличават с разнообразност и са свързани с приложението
на разпоредби от следните нормативни актове:
• Семейния кодекс (СК) – относно това 1) при какви ограничения,
с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл.
127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител;
и 2) изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на
двамата родители;
• Наказателния кодекс (НК) – относно това дали е приложим институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК при
наличие на материалноправните основания по чл. 78а, ал. 1 от НК, с
оглед визираното ограничение в ал. 7 (ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна
ал. 6, ДВ, бр. 26 от 2010 г.), когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му;

81

• Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) – относно въпросите: 1)
дали е приложимо и при какви предпоставки вписването на основание чл. 27, ал. 2 ЗАЗ за прекратяване на договор за аренда със срок
до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при
неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ, 2) дали е
действителен договор за наем, към който са приложими разпоредбите
на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако същият е с предмет
отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина
на отдаване за възмездно ползване на обектите в чл. 1, ал. 3 ЗАЗ и 3)
дали несключен в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно
ползване на земеделска земя се конвертира в действителен договор
за наем на същата;
• Наказателния кодекс (НК) – във връзка с това: 1) дали тече давностен срок по чл. 82 НК по отношение на подлежащо на изпълнение
наказание пробация в периода след влизане в сила на съдебния акт,
с който е наложено, до отпадане на основанията по чл. 228, ал. 3 от
Закона за изтърпяване на наказанията и задържането под стража
(ЗИНС); 2) дали подлежат на замяна по чл. 43а, т. 1 и 2 НК, включени в наказанието пробация, пробационни мерки, чието изпълнение е
преустановено при условията на чл. 228, ал. 3 ЗИНС, когато ефективно
изтърпяваното наказание лишаване от свобода или прилаганите мерки за неотклонение „задържане под стража” или „домашен арест” са с
по-дълъг срок от давностния по чл. 82, ал. 4, вр. ал. 1, т. 5 НК;
• Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – относно въпросите: 1)
може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от
преди завеждане на делото, по което е издадено изпълнявано решение, както и дали може това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл. 524 във вр. чл. 523 ГПК или
това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено
изпълнявано решение и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя; 2) дали подлежи на обжалване по реда
на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на съдебен изпълнител, в който
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се определя размерът на разноски на длъжника, или на обжалване по
този ред подлежи само постановлението за разноски; 3) с кой изпълнителен способ се провежда принудително изпълнение на определения
от съда режим на лични отношения между родител и дете; 4) относно
допустим ли е иск по чл. 440 ГПК (чл. 336 ГПК /отм./) за третото лице,
намиращо се във владение на имота, върху който е насочено принудително изпълнение, съответно правомощията по чл. 435, ал. 4 ГПК (чл.
332, ал. 2 ГПК /отм./) дали изключват правния му интерес от този иск;
5) дали съставлява действие по налагане на запор изпращането на
запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът
няма сметка в съответната банка;
• Закона за собствеността (ЗС) – относно въпросите: 1) по какъв
начин се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС; 2) дали подлежат на вписване искови молби по чл. 109 ЗС; 3) дали е необходимо ищецът по иск
с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че
неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето
право;
• Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – по отношение на следните въпроси: 1. представлява ли основание за отмяна на влязло в сила
съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено
задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението; 2) вписването на молбата за отмяна
на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли изискване за нейната редовност и как следва да процедира
съдът, когато молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б. "к"
ЗС; 3) подлежат ли на отмяна по реда на глава двадесет и четири от ГПК
решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията
на съдебния изпълнител; 4) подлежат ли на отмяна по реда на глава
двадесет и четири от ГПК влезлите в сила съдебни решения, постановени в производство по спорна съдебна администрация; 5) кога е налице
идентичност в предмета на влезлите в сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилното решение по смисъла на чл. 303,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 307, ал. 4 ГПК; 6) подлежат ли на отмяна по чл.
307 ГПК влезлите в сила определения, преграждащи по - нататъшното
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развитие на делото; 7) кой е началният момент на срока за подаване
на молба за отмяна на влязло в сила въззивно решение по чл. 303, ал.
1, т. 5 ГПК в хипотезата, при която подадената от молителя касационна
жалба е била върната с влязло в сила разпореждане (определение); 8)
допустима ли е при действието на ГПК (в сила от 01.03.2008 г.) молба
за отмяна на влязло в сила съдебно решение, постановено при действието на ГПК от 1952 г. (отм.), ако е изтекъл едногодишният срок по
чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.); 9) какви са правомощията на ВКС в производството по чл. 307 ГПК, когато молбата за отмяна е подадена след
изтичане на срока по чл. 305 ГПК; 10) какви са правомощията на ВКС
в производството по чл. 307 ГПК, когато молбата за отмяна не съдържа
надлежни твърдения за наличието на годно основание за отмяна по
смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1-7 ГПК и чл. 304 ГПК; 11) допустимо ли е в
производството пред ВКС, образувано по молба за отмяна на влязло в
сила съдебно решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, събиране
на доказателства за установяване на твърдяното от молителя нарушаване на правото му на участие в процеса; 12) кой съд е компетентен
да осъществи инстанционен контрол по отношение на разпореждане
на първоинстанционен съд по чл. 306, ал. 2 ГПК за връщане на молба
за отмяна на влязло в сила решение; 13) кой е „надлежният съд“ по
смисъла на чл. 307, ал. 3 ГПК, на когото делото се връща за ново разглеждане при уважаване на молба за отмяна на влязло в сила съдебно
решение на основанията, предвидени в чл. 303, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК.
От постановените през разглеждания период тълкувателни решения като по-интересно и важно за практиката би могло да се посочи
Тълкувателно решение № 1 на ОСГК на ВКС от 03.07.2017 г. по т.д.
№1/2016 г. Производството е образувано в контекста на решението
на Европейския съд по правата на човека по делото „Пенчеви срещу
България” (жалба №77818/12) от 10.02.2015 г., с което е прието, че
отказът на ВКС да разреши неограничено извеждане от страната за
период от една година на малолетно дете, придружено от своята майка,
без съгласието на бащата (Решение № 130 от 26.06.2012 г. по гр.д.
№578/11, III Г.О., ВКС) представлява намеса в правото на защита на
семейния живот на майката и детето по чл. 8 от Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи, а позоваването на трайната съдебна практика, според която съдът не може да разреши неогра-
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ничено пътуване в чужбина на дете без съгласието на единия родител,
като аргумент за този отказ е определено като „прекалено формалистичен подход”, вместо който съдът следва да прецени всички факти от
значение за интереса на детето.
В тълкувателното решение ВКС припомня, че е налице разнородна съдебна практика по прилагане на чл. 127а от СК2. В някои решения
съдът приема, че може да бъде давано разрешение за конкретни пътувания в определен период от време и до определени държави, респ.
държави, чийто кръг е определяем, както и неограничен брой пътувания през определен период от време, предвид възможността детето да
бъде отведено до място, където да бъде постановено в риск, и да бъде
нарушен режимът на лични отношения между детето и другия родител.
В други решения е разрешено на детето да пътува неограничен брой
пъти в други държави и без ограничения във времето. В трета група
решения поначало се споделя първото становище, но се приема, че
разрешение за пътуване в чужбина, с определен срок, макар и само
до една страна, без ограничение в броя на пътуванията, ще е в интерес на детето само в изключителни случаи – ако са налице такива конкретни обстоятелства, които имат изключителен, извънреден характер
и по несъмнен начин налагат даването на такова разрешение от съда.
ВКС подчертава, че въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина, са поначало в правомощие на родителите. При предпоставките на
чл. 127а, ал. 2 СК съдът може да разреши пътуване на ненавършило
пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за
пътувания в определен период от време и/или до определени държави,
респективно държави, чийто кръг е определяем. При решението си той
следва да се води от целта да бъдат защитени интересите на детето.
Интересът на детето за пътуване в чужбина се преценява конкретно за
всеки отделен случай съобразно установените по делото обстоятелства.
Преценката, въз основа на която съдът взима своето решение, изисква
да се съберат доказателства за всички факти и обстоятелства – не само

Чл. 127а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) (1) Въпросите, свързани с пътуване на дете в
чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите.
2

(2) Когато родителите не постигнат съгласие по ал. 1, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия
адрес на детето.
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тези, обуславящи необходимостта от пътуването му, но и за мястото, условията и средата, при която детето ще пребивава. Решението трябва
да стъпва на „цялостен и задълбочен преглед на конкретната семейна
ситуация и на всеки един от факторите от физическо, емоционално,
психологическо, материално и медицинско естество, включително при
разумна и балансирана преценка на интересите на всяка от страните
и предвид правилото, че във всички решения, отнасящи се до децата,
техните интереси трябва да бъдат от първостепенно значение“. ВКС
приема, че съдът се произнася само по конкретно възникнал спор, поради което не може да замени завинаги съгласието на родителя и да
постанови неограничено по време и територия пътуване, и изрично
подчертава, че когато разглежда въпросите, свързани с пътуване на
дете в чужбина, съответно – с издаването на необходимите лични документи за това, съдът не бива да допуска разрешението за пътуване
да води до промяна в местоживеенето на детето, ако искането за разрешение не е съпроводено и с искане за промяна в местоживеенето
на детето.
Вторият въпрос, по който ВКС се е произнесъл в тълкувателното решение, е дали разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК3 изключва възможността
родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно
на двамата родители. По този въпрос е констатирана противоречива
съдебна практика, като в едни решения съдът предоставя упражняването на родителските права само на единия родител, докато в други
те се предоставят за общо упражняване на двамата съпрузи дори при
липса на споразумение между тях.
ВКС подчертава, че законодателството дава приоритет на съгласието
между родителите по въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и в частност – по упражняването на родителските права, „като проявление на основополагащия принцип, изведен в чл. 18
от Конвенцията за правата на детето, за носене от двамата родители

Чл. 59. (1) При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието
на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава споразумението по реда на
чл. 49, ал. 5.
3

(2) Ако не се постигне споразумение по ал. 1, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването
на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.
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на обща отговорност за отглеждането и развитието на детето, при въздигане на висшите интереси на детето в тяхна основна грижа“. Следователно, когато родителите са постигнали съгласие помежду си относно
отглеждането на децата и упражняването на родителските права след
прекратяване на брака с развод, което е закрепено в споразумение,
утвърдено от съда, при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата, е допустимо съвместното им упражняване. В
случаи, че те постигнат съгласие по някои, но не по всички относими
въпроси, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, те ще са
обвързани от споразумението си в обхвата на договореното, а в останалата част – от даденото от съда разрешение. Намесата на съда
следва да е изключение – единствено в случаите на спор между родителите, като негова единствената цел следва да бъде защита на интересите на ненавършилите пълнолетие деца, засегнати от родителския
спор. Именно поради липсата на съгласие и с цел защита интересите
на децата, съдът следва да предпочете единия от родителите, на когото
да възложи упражняването на родителските права. Все пак ВКС изрично подчертава, че дори когато упражняването на родителските права е
възложено на единия родител, родителите продължават да носят обща
отговорност за отглеждането и развитието на детето, не са лишени или
ограничени от родителските права, нито са освободени от родителските си задължения, нито пък предпочетеният родител е станал изключителен титуляр на родителските права и задължения. Затова важна
задача на съда е да положи необходимите усилия и да насърчи бившите съпрузи да постигнат споразумение, включително чрез способи за
алтернативно решаване на спорове, с оглед максимална и пълноценна
защита на интересите на децата.
С тази логика на разсъждение ОСГК на ВКС приема, че разпоредбата
на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в
случаи, че не са постигнали споразумения по упражняването им.
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По-важни изводи и препоръки:
1. През разглеждания период (юли-декември 2017 г.) тълкувателната дейност на
върховните съдилища остава относително интензивна, особено ако се проследи
на годишна база. Това се дължи преимуществено на активността на ВКС. Отсъствието на тълкувателни актове в областта на административното право (в широк
смисъл) и административното правораздаване обаче едва ли се дължи на побезпротиворечивата съдебна практика или по-ясното и качествено законодателство, уреждащо тези отношения. Както неведнъж е отбелязвано в изследването
на Юридически барометър, тълкувателната дейност на върховните съдилища, от
една страна, е индикатор за състоянието на нормативната уредба и способността
й безпротиворечиво да регулира обществените отношения, до които се отнася. От
друга страна обаче, големият брой тълкувателни актове е резултат и от по-добрата
организация на процеса на идентифициране на случаите на неправилна или неконстантна съдебна практика (такъв вътрешен механизъм е създаден в рамките
на ВКС). Установяването на правилна и безпротиворечива съдебна практика е
от решаващо значение за еднообразното прилагане на закона и за предвидимост на правораздаването като важни предпоставки за добре функционираща
съдебна система, за което (без да се абсолютизира), ВКС и ВАС носят основна
отговорност.
2. Председателят на ВКС (тук следва да се има предвид, че най-често инициативата идва от заместник-председателите и ръководители на колегии и от състави във
ВКС) продължава да е най-активният сред субектите, оправомощени да инициират задължително тълкуване. През анализирания период той отново е направил
най-много искания за издаване на тълкувателни актове. От всички тълкувателни
актове, постановени през периода 2005 – 2017 г. 100 (от общо 186) са по искане на председателя на ВКС – повече, отколкото са исканията на всички останали
субекти, взети заедно. Висшият адвокатски съвет продължава да е най-пасивен в
упражняване на това си правомощие с общо 5 искания за 12 години.
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VІ. Хармонизация
на българското право
с правото на ЕС

П

рез разглеждания период (юли-декември 2017 г.) със закон са
транспонирани 12 директиви. Този брой надхвърля съществено
броя на транспонираните директиви през предходното шестмесечие (само 1 директива на ЕС – най-малкият брой транспонирани
директиви за едно шестмесечие от началото на изследването; следващият най-малък брой директиви беше установен през периода юли –
декември 2014 г., когато са транспонирани общо 4 директиви). В сравнение с други 6-месечни периоди обаче данните по-скоро се вписват
в общата тенденция (табл. 14). Заради по-малкия брой транспонирани
директиви през първото шестмесечие на 2017 г. на годишна база също
се установява значително намаление – само 13 транспонирани директиви през 2017 г., докато през почти всички останали периоди техният
брой е бил над 30 (изключение правят 2013 и 2014 г. – съответно с 19
и 21 транспонирани директиви).
Тези 12 директиви са транспонирани с 8 закона. Общият брой на
хармонизационните закони (тези, които транспонират директиви или
уреждат прилагането на регламенти и други актове с директен ефект)
за второто шестмесечие на 2017 г. е 14 – с 8 повече от предходния
период на изследване. Хармонизационните закони представляват 27%
от общия брой закони (51 – нови закони и ЗИД, без ратификациите),
което е по-малко в сравнение с предходното шестмесечие (35 %), но е
съизмеримо със средните стойности за повечето изследвани периоди,
когато между 1/5 и 1/4 от законите са свързани с хармонизация на
българското право с правото на ЕС.
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Таблица 14

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС
Период
юли - декември
2017 г.
януари - юни
2017 г.

Бр. закони,
Бр.
Бр. официални
Бр.
които
траспонирани
уведомителни мотивирани
транспонират
директиви
писма от ЕК становища
директивите

Бр. дела
пред СЕС

Бр.
прекратени
процедури

12

8

15

6

0

10

1

1

14

1

2

20

2017

13

9

29

7

2

30

2016

37

18

29

10

2

16

2015

35

23

24

7

2

36

2014

21

12

34

11

2

34

2013

19

11

18

7

3

23

2012

32

21

27

14

3

34

2011

32

20

41

7

0

31

2010

57

24

1

10

0

41

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/

През второто шестмесечие на 2017 г. Европейската комисия (ЕК) е започнала 15 нови процедури срещу България за нарушение на правото
на ЕС или с 1 повече в сравнение с предходния шестмесечен период.
По 6 от висящите производства срещу България ЕК е изпратила мотивирано становище, което е с 5 повече в сравнение с периода януари-юни 2017 г. На годишна база обаче броят както на официалните
уведомителни писма, така и на мотивираните становища не се отклонява съществено от установените средногодишни стойности за всички
изследвани периоди – средно 25 официални уведомителни писма и 9
мотивирани становища на година.
През изследвания период ЕК е постановила 2 решения за сезиране на
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Съда на Европейския съюз (СЕС) по отношение на България (табл. 15).
Поради това, въпреки че през шестмесечието няма образувани нови
дела пред СЕС, тези две решения най-вероятно ще се отразят в данните по този показател за следващия 6-месечен период. Що се отнася до
образуваните през предходното шестмесечие дела, първото от тях (С–
130/17) е прекратено с определение на председателя на Съда от 11 септември 2017 г. поради оттегляне на иска от ЕК, а второто дело (С-97/17),
свързано с класифицирането на орнитологично важното място „Рила“
като специална защитена зона, за което подробно беше разказано в
предишния брой на Юридически барометър, продължава да е висящо.
Данните за останалите държави членки, включени в изследването
(табл. 15), показват, че най-много процедури за нарушение на правото
на ЕС са открити срещу Румъния, Гърция и Хърватия (по 17), а най-малко – срещу Италия – само 5 (този факт заслужава да бъде специално
отбелязан, тъй като Италия обичайно е сред „шампионите“ по наказателни процедури, а за втори пореден път се установява, че броят на изпратените от ЕК официални уведомителни писма за открити процедури
срещу нея са най-малко).
Броят на мотивираните становища по отношение на по-голямата част
от изследваните държави намалява. Най-осезаемо е намалението при
Румъния (от 12 мотивирани становища през предходното на 5 през
настоящото шестмесечие) и при Испания (от 11 на 4 мотивирани становища). България е сред малкото държави, за които се установява
увеличение в броя на мотивираните становища, като при това увеличението е най-съществено – от 1 мотивирано становище през предходното шестмесечие на 6 през периода юли-декември 2017 г.
Заслужава да бъде отбелязана и промяната в данните, свързани с броя
на решенията на ЕК за сезиране на СЕС. През настоящия 6-месечен
период се наблюдава увеличение в техния брой по отношение на почти всички държави членки. Докато през периода януари-юни 2017 г.
спрямо 6 от изследваните държави ЕК не е постановила нито едно решение за сезиране на СЕС, то през анализираното шестмесечие това
наблюдение е валидно единствено за Нидерландия. Най-съществено
увеличение в броя на решенията за сезиране на СЕС се наблюдава
при Австрия и Испания, съответно с по 5 решения на ЕК (през предход-
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ното шестмесечие техният брой е бил за Австрия 0, а за Испания – 1
решение).
Дела по искове за нарушение на правото на ЕС са образувани срещу
Испания (2) и срещу Хърватия, Германия и Чешката република (по 1).
Що се отнася до решенията по дела за нарушение на правото на ЕС,
през анализирания 6-месечен период такива СЕС е постановил по отношение на Гърция (2), Испания (1) и Германия (1).

Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални
уведомителни писма

Мотивирани
становища

юли декември
2017 г.

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2017 г.

България

15

14

Румъния

17

14

Чешка
република

12

Унгария

Решения на ЕК за
сезиране на СЕС

Образувани дела
пред СЕС

Решения на СЕС по
дела за нарушение

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2017 г.

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2017 г.

януари
- юни
2017 г.

юли декември
2017 г.

януари
- юни
2017 г.

6

1

2

0

0

2

0

1

5

12

1

2

0

1

0

0

20

7

6

2

0

1

0

0

0

10

17

7

6

3

0

0

1

0

1

Германия

10

16

1

6

1

0

1

1

1

3

Франция

11

12

2

4

1

0

0

0

0

0

Австрия

11

17

2

7

5

0

0

0

0

0

Нидерландия

8

6

3

4

0

1

0

0

0

0

Италия

5

8

4

11

1

3

0

0

0

0

Гърция

17

20

7

4

1

2

0

1

2

3

Испания

16

13

4

11

5

1

2

2

1

1

Хърватия

17

16

5

8

3

3

1

1

0

0

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ С56/14.02.2018
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От следващата таблица може да бъде проследена динамиката в описаните по-горе показатели на годишна база (табл. 16). При прегледа
на данните силно изпъква промяната по отношение на Италия през
последните две години. Намалението в броя на официалните уведомителни писма е осезаемо. Такова, макар и не толкова съществено, се
отчита през 2016 и 2017 г. и в броя на делата пред СЕС за нарушение
на правото на Съюза.

Таблица 16

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГОДИНИ
Официални уведомителни
писма

Решения на ЕК за сезиране
на СЕС

Решения на СЕС по дела за
нарушение

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

41

27

18

34

24

29

29

10

7

14

7

11

7

10

7

0

1

2

3

1

1

2

2

0

0

2

3

2

1

0

2

0

0

0

0

2

2

1

1

Румъния

5

57

29

31

28

33

31

31

10

10

9

5

15

6

8

17

0

1

0

2

1

4

1

3

0

0

0

2

0

3

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

2011

България

2010

2013

Образувани дела пред СЕС

2012

Мотивирани становища

Чехия

3

59

19

23

31

22

36

32

22

15

5

2

6

9

2

13

6

3

0

0

1

3

2

2

2

6

0

0

1

0

1

1

3

0

1

3

0

0

1

0

Унгария

1

76

33

31

40

35

40

27

16

14

13

7

8

6

6

13

4

0

2

1

0

2

2

3

2

0

3

1

1

1

0

1

0

1

0

1

2

0

2

1

Германия

3

44

23

32

46

48

25

26

19

24

10

6

11

11

13

7

8

5

7

2

2

8

4

1

4

0

7

3

2

4

7

2

6

5

3

2

4

4

1

4

Франция

5

57

25

35

41

39

32

23

22

18

13

7

11

12

6

6

12

9

4

2

3

1

2

1

5

8

5

2

3

3

0

0

9

4

4

6

1

4

1

0

Австрия

4

53

29

30

37

25

35

28

22

16

15

9

7

7

10

9

11

1

0

1

5

3

1

5

7

4

0

1

2

1

1

0

4

5

3

1

0

0

1

0

Нидерландия

2

41

15

15

12

20

17

14

19

16

10

6

6

5

7

7

7

5

4

4

2

0

3

1

4

3

0

1

1

1

0

0

2

1

4

2

1

0

2

0

Италия

4

105

55

54

45

43

18

13

24

25

23

13

19

11

4

15

7

8

4

4

4

3

2

4

6

5

4

4

2

0

1

0

9

9

2

6

6

2

1

0

Испания

*

*

*

*

*

55

40

29

*

*

*

*

*

16

11

15

*

*

*

*

*

1

2

6

*

*

*

*

*

2

6

4

*

*

*

*

*

1

4

2

Гърция

*

*

*

*

*

44

45

37

*

*

*

*

*

12

15

11

*

*

*

*

*

8

3

3

*

*

*

*

*

2

1

1

*

*

*

*

*

3

3

5

Хърватска

*

*

*

*

*

27

29

33

*

*

*

*

*

1

14

13

*

*

*

*

*

0

1

6

*

*

*

*

*

0

0

2

*

*

*

*

*

0

0

0

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ С56/14.02.2018.
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През първата половина на 2017 г. България е отправила 3 преюдициални запитвания до СЕС (фиг. 10), или над три пъти по-малко в сравнение
с предходния 6-месечен период, когато са отправени 10 запитвания.
Тези данни са изключение от иначе относително високата активност на
българските правораздавателни юрисдикции по отношение на отправянето на искания за тълкуване на договорите и вторичното законодателство на ЕС. От началото на 2010 г. досега България е отправила
общо 91 преюдициални запитвания.
За разлика от преюдициалните запитвания, при броя на решенията по
преюдициални запитвания се наблюдава увеличение – СЕС се е произнесъл със 7 решения през периода юли-декември 2017 спрямо само 1 през
януари-юни 2017 г. Причина за това увеличение може да се търси в поголемия брой преюдициални запитвания през предходното шестмесечие.
Фигура 10

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2017 Г.)
Преюдициални запитвания
Хърватска

0

Решения по преюдициални запитвания

1
7

Испания

2

Гърция

12

3

Италия
Нидерландия

12

Австрия

11

6

Германия

21

Унгария

Румъния
България

4
0

5

1
3
3

6
7

Източник: Официален вестник; https://curia.europa.eu/
*Данните са актуални към ОВ С56/14.02.2018
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17

11

5

Франция

Чехия

21

15

41

Що се отнася до останалите изследвани държави членки, най-много
преюдициални запитвания е отправила Германия (41). Традиционно
активна е и Италия (21 преюдициални запитвания), следвана от Нидерландия (17 преюдициални запитвания).
През периода януари – юни 2017 г. основните субекти, поискали тълкуване на правото на ЕС, продължават да бъдат административните
съдилища. Две от преюдициалните запитвания са направени от Административен съд – Велико Търново, а едно – от ВКС.
В предметно отношение 1 преюдициално запитване засяга въпроси,
свързани с данъчното облагане, 1 се отнася до осигурителните правоотношения, а третото поставя проблема за родителската отговорност.
Решенията по преюдициални запитвания в мнозинството си се отнасят до данъчни и митнически въпроси. Интерес представлява решението на СЕС от 23 ноември 2017 г. (по съединени дела C-427/16 и
С-428/16), свързано с минималните адвокатски възнаграждения. Според Съда националната правна уредба, съгласно която, от една страна,
адвокатът и неговият клиент не могат — под страх от дисциплинарно
производство срещу адвоката — да договорят възнаграждение в понисък от минималния размер, определен с наредбата, приета Висшия
адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в по-нисък от минималния размер, би могла
да ограничи конкуренцията в рамките на вътрешния пазар и като такава е несъвместима с член 101, пар. 1 ДФЕС.
Следва да се има предвид, че съгласно последните изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г.) противоречието с актове на СЕС е включено в приложното
поле на касационното обжалване (чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК).

95

По-важни изводи и препоръки:
1. Въпреки че през анализирания период (юли-декември 2017 г.) се наблюдава
осезаемо увеличение в броя на директивите на ЕС, които са транспонирани в
националното законодателство, това се отразява незначително на съотношението
на данните със средните стойности за всички изследвани досега периоди. Броят
на хармонизационните закони (27% от всички закони през периода) също е помалък в сравнение с предходния период, но се вписва в установената тенденция
между 1/5 и 1/4 от законите на шестмесечие да са свързани с хармонизация на
българското право с правото на ЕС.
2. През периода, предмет на настоящия брой, по отношение на България се наблюдава увеличение както в броя на официалните уведомителни писма, отправени от Европейската комисия, така и в броя на мотивираните становища и на
решенията на сезиране на СЕС. Този факт следва да се отчита с внимание, тъй
като производствата за нарушение на правото на ЕС не са просто имиджов и статистически въпрос. Осъждането на държавата членка от СЕС може да е свързано
със сериозни санкции и натиск върху бюджета, затова към актовете на ЕК в хода
на процедурата не може да се подхожда формално или с пренебрежение.
3. Дали заради недостатъчно познаване на европейското законодателство, дали
заради липса (или пък излишък) на самочувствие българските правораздавателни
институции много колебливо прилагат преюдициалните запитвания в процеса на
правораздаване. Данните за изследвания период категорично илюстрират този
извод. Положително все пак следва да бъде оценено отправеното преюдициално
запитване от ВКС, както и разширяването на тематичния обхват на запитванията
по отношение на въпроси от гражданското и наказателното право.

96

VII. Състояние
на основните права
в практиката на ЕСПЧ

П

рез периода юли-декември 2017 г. Европейският съд по правата
на човека (ЕСПЧ) е постановил 13 решения по същество по дела
срещу България. Броят им е два пъти по-малък от този през предходния 6-месечен период (табл. 17). На годишна база обаче броят на
решенията на ЕСПЧ е напълно съизмерим с този през 2016 и 2015 г.
г. и като цяло се вписва в средните показатели за броя на решенията
на Съда след реформата на международноправната защита на правата
на човека, свързана с въвеждането на приоритизация на жалбите, на
института на пилотните решения, както и на процедурата пред еднолични състави.
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Таблица 17

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО
Година
юли - декември
2017 г.
януари - юни
2017 г.
2017

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ

13

27

0

17

9

2

26

42

2

7

7

4

39

69

2

24

16

6

2016

37

86

1

41

18

16

2015

32

84

7

44

11

4

2014

18

87

12

50

13

6

2013

26

88

3

42

6

12

2012

64

79

5

26

22

10

2011

62

68

7

33

41

12

2010

81

143

17

21

36

13

2009

63

168

29

30

21

17

2008

59

199

9

44

10

3

2007

53

93

26

24

12

5

2006

45

73

17

32

10

5

2005

23

33

13

17

16

0

Източник: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2“:[„JUDGMENTS“]}

През настоящия период по-сериозно увеличение в броя на решенията
по същество се наблюдава при Унгария (7 решения през периода януари-юни 2017 г. и 17 през анализираното шестмесечие). За разлика от
нея спрямо Румъния са постановени 27 решения, или с 15 решения
по-малко в сравнение с броя им през януари-юни 2017 г. Финландия
отново е държавата с най-малко решения на ЕСПЧ – през анализирания период спрямо нея не е постановено нито едно решение от ЕСПЧ.
От постановените през настоящия анализиран период решения интерес представлява решението по делото „Кържев срещу България“ (от
6 септември 2017 г.). Съдът е сезиран с жалба от г-н С. Кържев, бивш
прокурор, районен прокурор на София в периода 2005 – 2006 г., в
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която той твърди, че е осъден неоснователно за негово изказване в
българска медия против двама държавни служители – също прокурори
и негови бивши колеги. Съгласно описаната в Решението фактическа
обстановка, докато заема поста си, жалбоподателят е влязъл в конфликт с двама свои колеги. След освобождаването му от длъжност е
образувана специална комисия, която има за задача да ревизира дейността на прокуратурата под неговото ръководство. Въпросните двама
прокурори участват в състава на комисията. В резултат от заключенията й срещу жалбоподателя е образувано наказателно производство за
оказване на натиск върху един от подчинените му прокурори във връзка с изхода на определено дело. По-късно жалбоподателят дава интервю в известен български ежедневник, в което заявява, че действията
срещу него са провокирани от опитите му да се пребори с корупцията в прокуратурата, и дава пример с прокурор, когото всички наричат
„прокурор Рушветчийски“. Двамата прокурори инициират наказателно
дело срещу жалбоподателя за обида. В рамките на производството те
подават и граждански искове за обезщетение, всеки в размер на 10
000 лв. Първоинстанционният съд оправдава г-н Кържев и отхвърля
гражданските искове срещу него поради недоказаност, че твърденията му се отнасят именно до въпросните двама прокурори. В резултат
на обжалването обаче съдът го осъжда, като го намира за виновен за
извършването на квалифицирана обида (срещу длъжностно ли и нанесена чрез средствата за масово осведомяване). Уважени и са и подадените граждански искове.
ЕСПЧ отсъжда, че е налице нарушение на чл. 10 от Конвенцията, свързан с правото на свободно изразяване на мнение. В решението си той
приема, че осъждането на жалбоподателя и задължението му да плати
глоба и обезщетение за вреди представлява намеса на правото му на
свобода на изразяване. Той пояснява, че „свободата на изразяване е
приложима не само към информация и идеи, които се възприемат благосклонно или са считани за безобидни или се гледат с безразличие, но
също така и към тези, които обиждат, шокират или смущават“. Наред
с това, припомня, че макар държавните служители (в най-общ смисъл),
включително прокурорите, също да имат право на защита на репутацията, все пак поради особеното им положение в обществото и техните
функции границите на приемливата критика срещу тях следва да бъдат
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по-широки и да не възпрепятстват необходимия дебат по въпроси от
значим обществен интерес. По тези съображения Съдът заключава, че
намесата в правото на жалбоподателя на свобода на изразяване не е
пропорционална на преследваните легитимни цели и следователно не
е “необходима в едно демократично общество”, както се изисква от
чл. 10 от Конвенцията
Прави впечатление, че от всички решения по същество, постановени
през настоящия период, немалко са делата, в които жалбоподателите претендират нарушение на член 6 от Конвенцията „Право на справедлив съдебен процес“. Такива са например делата „Ванчев срещу
България“, „Варадинов срещу България“, „Кормев срещу България“,
„Велкова срещу България“ и „Николай Генов срещу България“. Във
всички случаи съдът е постановил, че има нарушение на чл. 6 от Конвенцията, тъй като достъпът до съд и до справедлив съдебен процес не
са били осигурени. Сред изброените по-особен интерес представлява
делото „Велкова срещу България“, по което ЕСПЧ наред с нарушение
на чл. 6 от Конвенцията, Съдът приема, че е налице и нарушение на чл.
13 „Право на ефективни средства за защита“, тъй като националните
съдилища са отхвърлили иска на жалбоподателката по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, приемайки, че тя не е
доказала претърпени страдания от забавеното изпълнение на окончателното решение от страна на общинската администрация.
Друга група дела, по които ЕСПЧ се е произнесъл с решение по същество през разглеждания период, се отнася до нарушения на чл. 8 от
Конвенцията „Право на зачитане на личния и семейния живот“. Това
са делата „Йончев срещу България“, „Живко Господинов и други срещу
България“ и „Льобоа срещу България“. По всички тях Съдът единодушно приема, че е налице подобно нарушение, което се изразява в посегателство от страна на държавните служители в българските затвори
върху личната кореспонденция на лишените от свобода лица или въобще лишаването им от такава.
През 2017 г. броят на жалбите, разпределени на различни съдебни състави, за България е 582 (фиг. 11). Прави впечатление същественото
намаление в техния брой през последните 3 години.
Данните за висящите дела показват, че България е извън десетицата
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Фигура 11

ЖАЛБИ ДО ЕСПЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА СЪДЕБНИ СЪСТАВИ
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738

Източник: http://www.echr.coe.int

на държавите, срещу които се образуват най-много дела за нарушения на Конвенцията (фиг. 12). За 2017 г. най-много висящи дела има
срещу Румъния – 17,6% от всички висящи дела, като изпреварва традиционните „шампиони“ Русия и Турция (съответно с по 13,8 и 13,3%
от висящите дела). Делата срещу първите десет държави представляват
84% от всички висящи дела пред ЕСПЧ за 2017 г.
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2017
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Фигура 12

ВИСЯЩИ ЖАЛБИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ
КЪМ КРАЯ НА 2017 Г.

Останалите
37 държави
8650
15,4%

Полша - 1400
2.5%
Армения 1800
3.2%

Румъния
9900
17,6%

Грузия -1900
3,4%
Азербайджан - 2050
3,6%
Русия
7750
13,8%

Унгария
3550
6,3%
Италия
4650
8,3%

Украина
7100
12,,6%

Турция
7500
13,3%

Източник: http://www.echr.coe.int

Що се отнася до националния механизъм за обезщетяване на пострадалите в случаи на бавно правораздаване (Глава трета „а” от Закона
за съдебната власт), по данни на Инспектората към ВСС през периода
юли – декември 2017 г. са постъпили общо 315 заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен
срок – с 55 повече в сравнение с броя им през предходния период на
изследване (260 заявления). От всички постъпили заявления 197 са по
граждански, търговски или административни дела и 118 по наказателни дела. Разгледаните заявления са общо 299, като за основателни са
приети 192 (84 от тях по наказателни дела и 108 по граждански, търговски и административни дела). Неоснователните заявления са 25.
По данни на Министерството на правосъдието за периода януари –
юни 2017 г. в рамките на националния механизъм са сключени общо
101 споразумения с граждани за изплащане на обезщетения. Общият
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размер на изплатените обезщетения възлиза на 264 500 лв.
Според констатациите на Инспектората към ВСС причините за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок
и през разглеждания период се отнасят до:
• необосновано отлагане на делата поради пропуски при подготовка
им в закрито заседание от страна на съдиите;
• нарушени процесуални срокове за образуване и движение на делата;
• недобра организация на доказателствената дейност в процеса и неритмично насрочване на открити съдебни заседания;
• неспазване на предвидените от НПК срокове (чл. 308 и чл. 340 от
НПК) за постановяване на съдебни актове;
• непознаване на материалния и на процесуалния закон – причина за
отмяна на съдебни актове;
• голяма продължителност на наказателното производство поради
пропуски в досъдебната фаза.
Що се отнася до предвидената в Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (ЗИНЗС) процедура за защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение (ДВ, бр. 13 от
2017 г., в сила от 01.05.2017 г.), все още липсва достатъчно практика
по прилагането й, за да се направят по-задълбочени изводи за нейната ефективност. Все пак първоначалният преглед на все още неголемия брой постановени от административните съдилища актове по
част шеста от ЗИНЗС показва, че мнозинството от исканията са били
обявени за недопустими, а допуснатите за разглеждане по същество –
са отхвърлени. Изложените в исканията оплаквания свидетелстват и за
нееднозначното разбиране на понятията за изтезание, жестоко, нечовешко или унизително отношение. По-подробен анализ на практиката
на административните съдилища по прилагане на част шеста от ЗИНЗС
очаквайте в следващите броеве на Юридически барометър.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Постановените спрямо България решения на ЕСПЧ през периода юли-декември
2017 г. са два пъти по-малко от тези през предходното шестмесечие. Това обаче не
се отразява върху данните за цялата 2017 г., които остават в рамките на средните
стойности за годините след реформата в процедурата пред ЕСПЧ.
2. Тревожен остава фактът, че нарушенията се концентрират по отношение на едни
и същи разпоредби от Конвенцията. Обстоятелството, че мнозинството от решенията са свързани с нарушения на правото на справедлив процес и правото на ефективни средства на защита остава обективен измерител за състоянието на съдебната система и недостатъчността на мерките и усилията за нейното реформиране.
3. Относително постоянният брой на постъпилите по националния механизъм за
обезщетяване на пострадалите в случаите на бавно правораздаване заявления,
както и повтарящите се заключения на Инспектората към ВСС относно причините
за неспазване на разумните срокове за разглеждане и решаване на делата говорят за отсъствието на воля и сериозни усилия за справяне с този проблем. Предвиждането на национален механизъм безспорно заслужава подкрепа, но редом с
положителните ефекти от въвеждането му не може да не се отчете и фактът, че той
направи проблема с бавното правораздаване по-„домашен“ и по-малко видим и
като че ли намали натиска за предприемането на по-ефективни мерки за неговото
реално преодоляване.

104

VIII. Законопроект
на фокус
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
(702-01-55/19.12.2017)

П

рез последните седмици порочна слава придоби внесеният
от Министерския съвет на 19 декември 2017 г. Законопроект
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (702-0155/19.12.2017). Силно отрицателно по него се изказаха както авторитетни преподаватели по наказателно право, така и практикуващи
юристи. Критични становища са постъпили в Народното събрание от
Върховния касационен съд и от Висшия адвокатски съвет. Вероятно заради шумния обществен отзвук Народното събрание обяви, че спира
работата по законопроекта с оглед провеждане на по-продължително
обсъждане (защо това обсъждане не е направено предварително, е
въпрос, който за съжаление все по-малко буди учудване).
Преди законопроектът да бъде разгледан по същество, следва да се
изложат няколко принципни съображения.
Първо, през последните години Наказателният кодекс е подложен на
много интензивна законодателна намеса. Към средствата на наказателната репресия се прибягва със смущаваща лекота, много често за
решаване на конкретни казуси или като опит да се преодолее безсилието на административния контрол. Дори в момента на подготовката
на настоящия коментар в Народното събрание има още 6 висящи законопроекта с различни предложения за изменения и допълнения на
кодекса. В резултат е нарушена вътрешната логика и систематика на
разпоредбите, а от първоначалната прецизна и дори елегантна изразност на Наказателния кодекс от 1968 г. са останали самотни примери.
Второ, заслужава да се припомнят някои важни принципни положения,
които на много студенти по право ще прозвучат пренебрежително лес-
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ни, но които като че ли убягват на законотворците.
Нормите в Особената част на Наказателния кодекс са групирани по
строго определен начин с оглед общия и групов си предмет, т.е. групата
обществени отношения, които престъплението засяга или застрашава.
Разпределението на нормите в различните глави и раздели няма за
цел единствено да облекчава търсенето. Напротив, мястото на разпоредбата в Особената част на Наказателния кодекс определя обекта
на престъплението и е елемент от описанието на всеки състав. В този
смисъл, ако даден състав на престъпление е включен в глава VI “Престъпления против стопанството“, то значи престъплението трябва да засяга обществените отношения, свързани със нормалното развитие и
функциониране на пазарната икономика. Наличието на това обстоятелство е съществен признак от състава, който подлежи на доказване.
Предвидените в Наказателния кодекс престъпления се съотнасят едни
спрямо други и в съответствие със степента на обществена опасност.
Степента на обществена опасност се определя от комплекс от критерии – значимостта на защитеното благо или ценност, които се засягат
или застрашават, качествата на субекта на престъплението, интензитета, с който се засяга предметът на престъплението, особените условия
на средата, средствата или на начина на извършване на престъпното
посегателство. Всички тези и други обстоятелства трябва да бъдат съобразени при формулиране на разпоредбите в Наказателния кодекс и
особено на предвидената санкция. Вярно, тази преценка е проекция и
на обществената укоримост на съответното посегателство, но все пак
има някакви общоважими принципи, които следва да се съобразяват
(например, че не може убийство да наказва много по-леко от престъпление, засягащо собствеността)
Законопроектът предвижда няколко по-важни промени:
• Разширява се съдържанието на понятието длъжностно лице по чл.
93, т. 1 от НК. Въведено е ново понятие „друга публична функция“,
дефинирана в новата т. 1а.
• Променя се критерият за определяне на данъци и осигуровки в големи и в особено големи размери (чл. 93, т. 13 и т. 29) – предвидено е
тяхното съизмерване с минималната работна заплата.
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• Създава се нов чл. 221, който урежда общо длъжностно престъпление в частния сектор – симетрично на общото длъжностно престъпление в публични сектор по чл. 282.
• Разширява се приложното поле на разпоредбите на чл. 224, 225б
и 225в и се създават нови състави (чл. 225г – 225з), които целят да
изравнят уредбата на корупционните престъпления в публичния и частния сектор. Инкриминира се търговията с влияние при осъществяване
на търговска дейност.
• Променя се съставът на общото длъжностно престъпление, уредено
в чл. 282.
• Утежнява се наказателната отговорност за престъплението „подкуп“.
Настоящото изложение няма да прави задълбочен анализ на всички
законодателни предложения, а ще се ограничи до кратък коментар на
някои от заложените в законопроекта идеи.
На първо място, с оглед изложените по-горе принципни съображения,
законопроектът не прави изключение от утвърдилите се през последните години порочни тенденции. Разбирането на вносителя, че ожесточаването на наказателната репресия е главно средство или мярка за
борба с корупцията, била тя в публичния или частния сектор, е силно
проблематично (повече по темата вж. бр. 10 на Юридически барометър). В мотивите си при обосноваване на промените в разпоредбите,
посветени на корупционните престъпления в частния сектор, вносителят разглежда съставите на престъпленията като „наказателни механизми за ограничаване на проявните форми на корупция в частния
сектор“.
Наред с това, буквалното (огледалното) пренасяне на наказателноправната уредба на длъжностните престъпления и на корупционните
престъпления в публичния сектор по отношение на същите посегателства в частния сектор е принципно погрешно. Този подход не отчита
спецификите на отношенията при осъществяване на търговска дейност и на тези, които се развиват при изпълнение на публичната служба. Търговките отношения се основат на свободата на договарянето и
на съгласието между страните. По взаимно съгласие се определя и кога
изпълнението отговаря на договореното (кога е точно, качествено и в
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срок). Споровете между търговци се разрешават по гражданскоправен
ред. Отразеното в мотивите намерение наказателната отговорност за
злоупотреба със служебно положение да се разпростре и по отношение
на длъжностни лица в търговските дружества с държавно и общинско
участие (някои от тях, трябва да се признае, осъществяват по-скоро
публични функции), част от които не попадат в обхвата на дефиницията
по чл. 93, т. 1 и следователно не могат да бъдат субекти на длъжностните престъпления по глава осма на Наказателния кодекс, е довело да
прекомерно и правно недопустимо разширяване на приложното поле
на наказателната отговорност.
Съгласно предложението за изменение в чл. 225в лицето, което извършва търговска дейност или изпълнява работа за едноличен търговец, за юридическо лице или за обединение, ще носи наказателна отговорност, ако поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която
не му се следва, или приеме предложение или обещание за такъв дар
или облага, за да извърши или да не извърши действие в изпълнение
на задълженията си или загдето е извършило или не е извършило такова действие. Едва в ал. 2, като утежняващо отговорността обстоятелство, е предвидена отговорност за извършването на съответните
изпълнителни деяния, с оглед или задето е извършено нарушение на
задълженията. По този начин законопроектът предвижда наказателна
отговорност за правомерно, нормосъобразно поведение. В частното
право е напълно допустимо да се предложи или даде, съответно да се
приеме например добавка към уговореното възнаграждение в случаите на точно и качествено изпълнение на дадена услуга. Наред с това,
следва да се има предвид, че и законодателството на ЕС, и международноправните актове в областта на наказателното право, по които
България е страна, категорично диференцират стандарта за наказателна отговорност за корупционни престъпления в публичния и в частния
сектор. Те предвиждат такава отговорност по отношение на частния
сектор единствено в случаите, когато длъжностното лице е извършило
нарушение на служебните си задължения. Разглежданата разпоредба е
спорна и от гледна точка на нейното съответствие с основни принципи
на Конституцията на Република България (напр. свободната стопанска
инициатива)
Допълнителен проблем, свързан с точната квалификация на деянията,
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създават измененията в чл. 225б, ал. 1 и чл. 225в, ала. 1. По чл. 225б
наказателна отговорност носи деецът, който поиска или приеме дар
или каквато и да е облага, която не му се следва, за да извърши или
да не извърши работа, или за да окаже услуга, или загдето е извършил
или не е извършил работа, или е оказал услуга (предполага се, че това
е правомерно действие), ако извършеното не съставлява по-тежко
престъпление. По чл. 225в пък отговорността е за този, който поиска
или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или
приеме предложение или обещание за такъв дар или облага, за да извърши или да не извърши действие в изпълнение на задълженията си
или загдето е извършил или не е извършил такова действие (отново
правомерно действие, което може да има характер на „работа“ или
„услуга“). Следва да се има предвид, че наказанието по чл. 225б, ал. 1
е лишаване от свобода до пет години и с глоба от петстотин до две хиляди лева, като съдът може да наложи и наказание лишаване от право
по чл. 37, ал. 1, т. 7. Наказанието за престъпление по чл. 225в, ал. 1 е
лишаване от свобода до 5 години и глоба до пет хиляди лева, като съдът
постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7. Съпоставката на двете разпоредби прави труден изводът кой от двата състава е
по-тежък.
Любопитна е и разпоредбата на новия чл. 221, който е замислен като
огледален образ на престъплението по чл. 282 от НК, но в частния сектор. Част от разпоредбата на чл. 221 гласи:
„Чл. 221. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши правата си и от това произлязат значителни вредни последици за друго физическо или юридическо лице или
обединение, се наказва с лишаване от свобода до четири години, като
съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т. 6.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от лице, заемащо отговорно
служебно положение, или с цел деецът да набави за себе си или за
друго физическо или юридическо лице или обединение облага или да
им причини вреда, наказанието е лишаване от свобода от една до пет
години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл.
37, ал. 1, т. 6.
На свой ред чл. 282 в резултат на изменението предвижда:
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„Чл. 282. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави
за себе си или за друго физическо или юридическо лице, или за обединение облага или да им причини вреда и от това могат да настъпят
немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до
пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл.
37, ал. 1, т. 6 или пробация.
(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и длъжностно лице, което наруши
или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или
правата си и от това произлязат немаловажни вредни последици.
(3) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, като
съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т. 6,
когато деянието по ал. 2 е извършено с цел деецът да набави за себе
си или за друго физическо или юридическо лице, или за обединение
облага или да им причини вреда.
На първо място, когато в едно гражданскоправно отношение (в общ
смисъл), например по повод сключена сделка, едната страна не изпълни своите задължения и от това последват вреди (били те и значителни)
за другата страна („друго физическо или юридическо лице или обединение“), тя носи гражданска отговорност. Разглежданият законопроектът
не диференцира в достатъчна степен случаите, в които ще се прилага
наказателна отговорност за такива деяния, а това е недопустимо и несъвместимо с основни принципи на наказателната политика.
По отношение на изменението на чл. 282 прави впечатление, че когато от деянието на длъжностното лице реално са настъпили немаловажни вредни последици (ал. 2), отпада изискването за специалната цел
– деецът да набави за себе си или за друго физическо или юридическо
лице или за обединение облага или да им причини вреда. Наличието
на тази специална цел прави деянието по-тежко наказуемо по ал. 3.
Ясно е желанието на вносителя да предвиди наказателна отговорност
за длъжностните лица, които нарушавайки служебната си функция („наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта
или правата си“), причинят немаловажни вредни последици. В същото
време обаче отпадането на изискването действията на длъжностното
лице да са свързани с целта за получаване на облага или причиняване
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на вреда прави трудно диференцирането на случаите, когато за такива
деяния ще се носи дисциплинарна отговорност (която не изключва възможността в резултат на дисциплинарното нарушение да са настъпили
вреди, дори немаловажни), съответно административна отговорност
(тъй като в редица закони са уредени състави на административни нарушения на длъжностни лица, от които също биха могли да са настъпили вреди) и кога наказателна. Подобна несигурност и непредвидимост
е несъвместима с принципите, върху които трябва да се изгражда наказателното законодателство.
Следва да се има предвиди и че в наказателното право понятието
вредни последици е по-широко от понятието вреди. Съгласно задължителната съдебна практика немаловажните вредни последици от престъплението по чл. 282 „могат да бъдат от имуществен или неимуществен
характер. Те се изразяват не само в посегателство на обществени или
лични имуществени права и интереси, но и в създаването на съществени смущения в правилното функциониране на държавните органи и
обществени организации, в сериозно разколебаване на авторитета и
доверието на трудещите се в тях“ (Постановление № 2 от 09.06.1980 г.
по н. д. № 2/1980 г., Пленум на ВС). Немаловажните вредни последици са противопоставени на маловажния случай по чл. 93, т. 9 НК и
обхващат всички вреди, които не са маловажни, незначителни (ТР №
6 от 15.11.1973 г. по н. д. № 2/1973 г., ОСНК на ВС). Те следва да се
различават от понятията значителните вредни последици и значителни
вреди, които са предвидени като квалифициращ признак при някои
престъпления. От законопроекта като че ли не става ясно дали вносителят прави или поне е отчел тази разлика при формулиране на съставите
на чл. 282.
В заключение, разглежданият законопроект в представения в Народното събрание вид е в състояние да създаде значително повече проблеми, отколкото би могъл реши. Описаните по-горе, а и редица други
неспоменати в коментара разпоредби се нуждаят от сериозно преосмисляне и усъвършенстване. Поради това идеята за допълнителна
професионална и обществена дискусия (макар и закъсняла) следва да
бъде енергично подкрепена.
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IX. Тема на броя:
Защита на личните данни
1. Въведение

Т

емата за защита на личните данни придоби особена актуалност
през последните месеци във връзка с приближаващото влизане
в сила на 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
(наричан „Общ регламент относно защита на данните“ или популярно „GDPR“). Въпросите за сигурността на данните ни особено в електронната среда се поставиха остро и в обиколилата световните медии
новина за разследванията срещу компанията Фейсбук за предполагаемо разкриване на данните от профилите на милиони потребители
и използването им в предизборни кампании. По същото време у нас
експерти демонстрираха колко лесно можеш да се сдобиеш с единния
граждански номер на всяко лице.
Две неща правят впечатление в разговора по повод GDPR у нас, които
до известна степен провокираха избора на настоящата тема. Първо, нерядко в говоренeто (случайно или не) се натрапва усещането за някаква
фаталност и драматизъм, усещането, че на 25 май 2018 г., когато GDPR
ще започне да действа, ще се случаи нещо, което ще преобърне живота
на хората и условията за правене на бизнес. Без да отрича или омаловажава значението на Общия регламент относно защита на данните,
настоящото изследване се опитва да разколебае тези опасения, като постави разговора на по-прагматична основа. Освен това дискусията по
темата често е доминирана от твърдението за някаква изключителност
на GDPR, сякаш нито преди него, нито едновременно с него действат
други правила за защита на данните. Това изследване застъпва тезата,
че GDPR е решителна стъпка, но все пак стъпка, етап от еволюцията на
концепцията за защита на личните данни – той доразвива и разширява
тази защита, но далеч не изчерпва всички елементи от нея.
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2. Развитие на защитата на (личните) данните
В исторически план концепцията за защита на личните данни и впоследствие оформянето й като самостоятелно право, присъщо на личността,
се развива на основата на идеята за неприкосновеност на личния живот,
за необходимостта от гарантиране на защитен периметър на ненамеса
от страна на другите и преди всичко от страна на държавата. Това право за първи път е изрично формулирано и закрепено в международноправен акт във Всеобщата декларация за правата на човека, приета от
Общото събрание на ООН на 10.12.1948 г. (чл. 12)1. Приемането й идва
в отговор на силния натиск за приемането на универсален документ,
в който на всяка човешката личност да бъдат признати достойнство и
равни и неотменими права. Още по време на Втората световна война в
емблематичното си обръщение за състоянието на Съюза, произнесено
през 1941 г., американският президент Рузвелт формулира четири найважни свободи, които следва да бъдат гарантирани на всяко човешко
същество, където и да се намира – свобода на словото и изразяването,
свобода на религията и вярата, свобода от лишения и свобода от страх.
Всеобщата декларация дава тласък за приемането на редица други международноправни актове с обвързваща сила в областта на защитата на
правата на човека, като например Международния пакт за граждански
и политически права и Международния пакт за икономически, социални
и културни права в сила от 1976 г.
В рамките на европейския континент, водени от стремежа си за по-тесен съюз между европейските страни, основан на споделени духовни и
морални ценности, „които са общо наследство на техните народи и са
в основата на принципите на индивидуалната свобода, политическата
свобода и на върховенството на правото, върху които се основава всяка истинска демокрация“2, през 1948 г. е създаден Съветът на Европа.
Едно от най-важните постижения на Съвета на Европа е приемането
на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
(ЕКПЧ)3. Като гарант за спазването на Конвенцията от държавите член-

Чл. 12. Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и
кореспонденцията, нито на посегателства върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила
от закона срещу подобна намеса или посегателства.
2
Статут на Съвета на Европа, Преамбюл.
3
Подписана през 1950 г., в сила от 1953.
1
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ки през 1959 г. е създаден и Европейския съд по правата на човека
в Страсбург (ЕСПЧ). За дълъг период от време ЕКПЧ остава основният
международноправен акт, на базата на който се осъществява защитата на данните. Правото на защита на данните се разглежда като част от
правата, защитени по чл. 8 от ЕКПЧ. Член 8 гарантира на всеки човек
право на зачитане, включително от страна на държавните органи, на
неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция. Ограничения в упражняването на това право са
допустими единствено в случаите, предвидени в закона и необходими
в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната,
за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на
здравето и морала или на правата и свободите на другите. ЕСПЧ също
е имал повод в редица свои решения да се произнесе по въпроси,
свързани с правото на защита на данните, извеждайки аргументи от
чл. 8 на ЕКПЧ.
Разпространението на информационните технологии поставя нови
предизвикателства през защитата на личните данни, които действащите международноправни актове не могат да обхванат в пълнота. Комитетът на министрите на Съвета на Европа се опитва да отговори на
тези предизвикателства, като приема поредица от резюлюции относно
защитата на личните данни, които обаче също черпят основание от чл.
8 на ЕКПЧ4.
През 1981 г. е открита за подписване Конвенция № 108 на Съвета
на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на
лични данни (Конвенция № 1085). Конвенция № 108 е единственият
международноправен акт с обвързваща сила, специално насочен към
защитата на личните данни. Въпреки че е приета в рамките на Съвета
на Европа, тя е отворена за присъединяване от държави, които не са
членове на Съвета на Европа, включително извън европейския конВж. напр. Резолюция (73) 22 относно защитата на неприкосновеността на личния живот на лицата по отношение на електронните бази от данни в частния сектор, 26 септември 1973 г.; Резолюция (74) 29 относно
защитата на неприкосновеността на личния живот на лицата по отношение на електронните бази от данни в
публичния сектор, 20 септември 1974 г.
5
СЕ, Конвенция за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Съвет на Европа, CETS
№ 108, 1981 г., подписана от България на 2 юни 1988 г., ратифицирана със закон на 29 май 2002 г., в сила за
България от 1 януари 2003 г. Датата на приемане на Конвенцията се чества като европейски ден на защитата
на личните данни.
4
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тинент. Поради това често бива определяна като „единственият международен правнообвързващ инструмент с потенциал да бъде прилаган в световен мащаб“6. Като основни достойнства на Конвенцията
най-често се посочват нейната технологична неутралност и фактът, че
тя урежда универсални стандарти и принципи за защита срещу намеса в личния живот на всеки човек, независимо от националност или
местопребиваване, по отношение на автоматизираната обработка на
лични данни, отнасящи се до него. Важен принос на Конвенцията е
дефинирането на понятията лични данни, администратор, автоматизирана обработка. По смисъла на Конвенция № 108 „лични данни“ са
всяка информация относно определено или определяемо физическо
лице. Специално разграничение е направено по отношение на т.нар.
чувствителни данни – лични данни, които разкриват расов произход,
политически възгледи, религиозни или други убеждения, както и личните данни относно здравето или сексуалния живот, както и личните данни, свързани с осъдителни присъди. В обхвата на Конвенцията попада
всякаква автоматизирана обработка на лични данни както в частния,
така и в публичния сектор. Уредени са принципите, на основата на които се осъществява добросъвестно и законосъобразното обработване
на данните, включително целесъобразност, пропорционалност, точност,
срочност на съхранението, и тези, отнасящи се до качеството на данните, както и правата на субектите на данни.
През 2001 г. Конвенция № 108 е доразвита по отношение на трансграничните потоци от данни към държави, които не са страни по Конвенцията („трети държави“), както и относно задължителното създаване на
национални надзорни органи за защита на данните7.
Принципите и стандартите на Конвенция № 108 са залегнали в основата на практически всички по-късни актове в областта за защитата на
личните данни.
В рамките на ЕС основният нормативен акт в областта на защитата на

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-102_bg.htm; в този смисъл и Наръчник по европейско право в
областта на защитата на данните, изготвен съвместно от Агенция за основните права на Европейския съюз и
Съвета на Европа заедно със Секретариата на Европейския съд по правата на човека, Люксембург, 2014, с. 18.
7
Съвет на Европа, Допълнителен протокол относно контролните органи и трансграничните потоци от данни
към Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, CETS № 181, 2001 г.
6
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личните данни е Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни8 (Директивата за защита на личните данни). По отношение на обработването на данни от институциите и органите на Съюза приложение
намира Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от
институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни9. Тъй като в предметния обхват на Директивата за защита
на личните данни попадат само въпроси, свързани с общия пазар, чието функциониране предполага и свободно движение на данни между
държавите членки, едновременно с нея действат и други актове на ЕС.
Извън приложното й поле остават например въпросите на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По отношение на тях са приети редица инструменти като Рамково решение
2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на
личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси10, Рамково решение
2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки11 и др. Специфични правила за защита на данните действат и в системите на Европол. Евроюст,
системата Шенген, както и по отношение на данъчна и финансова информация. В други области пък се налага създаването на по-подробна
уредба и на специални правила, които да отразяват спецификата на
определен вид отношения – такива например са предвидени в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли
2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации12 и в Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни елекOB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31
OB L 8, 12.1.2001 г.
ОВ L 350, 30.12.2008 г.
11
OB L 93, 7.4.2009 г.
12
OB L 201, 31.7.2002 г.
8
9

10
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тронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и
за изменение на Директива 2002/58/EО13.
Директивата за защита на личните данни има за цел да хармонизира националните законодателства в областта на защитата на данните, като доразвие, конкретизира и разшири принципите и гаранциите,
предвидени в Конвенция № 108, свързани със защитата на правата и
с неприкосновеността на личния живот, без обаче това да доведе до
пречки и затруднения пред преноса на такива данни в рамките на ЕС.
Директива предвижда изключително широко поле на защита. В предмета й попада всяко обработване на лични данни, извършвано от
всяко лице, чиято дейност се урежда от правото на Общността с изключение на обработването на данни при упражняване на дейности,
които са изключително лични или домашни, например кореспонденция
и поддържане на адресни указатели. Правилата на защитата се отнасят в еднаква степен както за автоматизираното обработване на лични
данни, така и за ръчната им обработка. Важен принос на Директивата е изискването за създаване на национални независими органи за
надзор за спазване на правилата за защита на личните данни. Уреден
е и механизъм за координация и сътрудничество между надзорните органи, който се осъществява в рамките на т. нар. Работната група за
защита на лицата при обработването на лични данни (Работната група
по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО). Тя има съвещателни функции и се
състои от представител на надзорния орган или органи на държавите
членки, от представител на Европейския надзорен орган по защита на
данните, както и от представител на Европейската комисия. Работната
група разглежда и се произнася по въпроси, отнасящи се до прилагането на националните мерки, приети съгласно Директивата за защита
на личните данни, дава становище на Европейската комисия относно
степента на защита в ЕС и в трети страни, дава препоръки, включително по своя инициатива, по всички въпроси, свързани със защитата на
лицата при обработването на личните им данни.
Директивата дефинира основните понятия в областта на защитата на
личните данни като „лични данни“, „обработване“, „администратор“,
13

ОВ L 105, 13.4.2006 г., определена за невалидна с решение на СЕС на 8 април 2014 г.
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„обработващ лични данни“, „съгласие на съответното физическо лице“
и др. Подробно са уредени принципите относно качеството на данните
и критериите за законосъобразност на обработването им, включително
специфичните правила за обработване на специалните категории лични данни. За първи път по-изчерпателна уредба получават правата на
лицата, свързани с обработване на отнасящите се до тях лични данни.
Директивата за защита на личните данни продължава да разглежда
защитата на личните данни като елемент от неприкосновеността на
личния живот. Тази концепция се запазва до влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 г., с който на Хартата на основните права
на Европейския съюз14 се придава същата юридическа сила като Договорите, т.е. силата на първично право на ЕС (чл. 6, пар. 1 от Договора
за Европейския съюз).
3. Правото на защита на личните данни като самостоятелно право
на личността
Правото на защита на личните данни се обособява като отделно право,
различно от правото на неприкосновеност на личния живот, с влизането в сила на Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). В неговия
чл. 16 е предвидено, че „всеки има право на защитата на личните
му данни“. Уредена е и компетентността на институциите на Съюза да
приемат законодателни актове в областта на защитата на данните и по
отношение на свободното движение на тези данни.
Хартата на основните права на Европейския съюз урежда правото на
защита на личните данни непосредствено след правото на зачитане на
личния и семейния живот (чл. 7 и чл. 8). Според разпоредбата на чл. 8
от Хартата „Всеки има право на защита на неговите лични данни. Тези
данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по
силата на друго предвидено от закона легитимно основание“. Изрично
са формулирани две от правомощията, които образуват съдържанието
на това право – правото на достъп до събраните данни, отнасящи се

14
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ОВ C 326, 26.10.2012 г.

до лицето, и правото да изисква поправяне на данните. Предвиден е и
контрол за спазването на правилата за защита на данните, който да се
осъществява от независим орган.
С динамичното развитие на технологиите и все по-лесния и интензивен
пренос на данни се поставя въпросът за усъвършенстване на нормативната рамка за защита на личните данни в рамките на ЕС. Констатирано е, че директивата като законодателен акт не може да осигури необходимата степен на унифициране на националните законодателства
на държавите членки, съответно да гарантира еднакво ниво на защита
на личните данни. Затова през 2012 г. Европейската комисия предложи реформа в системата на европейската защита на личните данни.
Предложението включва приемането на общ регламент относно защита на данните, който да замени Директивата за защита на данните, и
директива за защита на личните данни в областта на полицейското и
съдебното сътрудничество по наказателни дела, която да отмени досега
действащото рамково решение15. ЕК припомня, че Директивата за защита на данните е създадена с две цели: да бъде защитено основното
право на защита на данните и да се гарантира свободното движение
на лични данни между държавите членки, които тя успешно постига до
този момент. Но изтъква, че от приемането й са настъпили съществени
промени в резултат на бурното технологично развитие, които налагат
по-цялостна и съгласувана политика относно основното право на защита на личните данни. Според Комисията „Настоящата рамка остава
стабилна, що се отнася до нейните цели и принципи, но тя не предот
врати фрагментарния начин, по който се осъществява защитата на
личните данни в Съюза, нито правната несигурност и широко разпространеното обществено схващане, че съществуват значителни рискове, свързани именно с дейностите онлайн. Ето защо е време да бъде
създадена по-солидна и по-съгласувана рамка за защита на данните в
ЕС, подкрепена от стабилни мерки за правоприлагане, които ще позволят на цифровата икономика да се развива на вътрешния пазар, на
лицата да контролират своите собствени данни и ще дадат възможност
да бъде подсилена правната и практическата сигурност на икономичеПредложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент
относно защитата на данните), COM(2012) 011 окончателен, Брюксел, 25 януари 2012 г.
15
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ските оператори и публичните органи.“16
След продължителни дебати и консултации е приет 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/ЕО. Както беше споменато, той влиза в
сила и ще се прилага в държавите членки от 25 май 2018 г. Пакетът от
нови законодателни актове се допълва от Директива (ЕС) 2016/680 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 Съвета17. Срокът, в който тя трябва да бъде транспонирана от държавите
членки, е до 6 май 2018 г. Не трябва да се забравя и Директива (ЕС)
2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно използването на резервационни данни на пътниците
с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления18. Тя
трябва да бъде транспонирана във вътрешното законодателство до 25
май 2018 г. Изготвен е и проект на Регламент относно зачитането на
личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения,
който ще отмени Директива 2002/58/ЕО.
Правото на защита на личните данни влиза в конкуренция с редица
други защитени права. Общият регламент относно защита на данните
изрично предвижда, че „правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията
му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност“. Член 52, пар. 1 на Хартата на
основните права на Европейския съюз допуска ограничение на правата, предвидени в нея (включително правото на защита на данните),
16
17
18
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но това ограничение „трябва да бъде предвидено в закон и да зачита
основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на
принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани,
само ако са необходими и ако действително отговарят на признати
от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят
правата и свободите на други хора.“ Най-често в литературата, а и в съдебната практика се обсъжда балансирането на правото на защита на
личните данни с няколко други права, уредени в Хартата – правото на
свобода на изразяване на мнение и правото на достъп до информация
(чл. 11), свободата на изкуствата и науките (чл. 13) и защитата на интелектуалната собственост (чл. 17, пар. 2). В GDPR се съдържа изрично
позоваване на свободата на изразяване на мнение и необходимостта
законодателството да отчита баланса му с правото на защита на личните данни. „Правото на държавите членки следва да съвместява разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване на мнение и свободата
на информация, включително за журналистически, академични, художествени или литературни цели, и правото на защита на личните данни
по настоящия регламент. Обработването на лични данни единствено
за журналистически цели или за академично, художествено или литературно изразяване следва да подлежи на дерогации или освобождаване
от изискванията на някои разпоредби на настоящия регламент, за да
се съчетае при необходимост правото на защита на личните данни с
правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, заложени в член 11 от Хартата“ (съображение 153 от GDPR).
4. Национална правна рамка
Българската правна уредба се състои от редица международни и
вътрешноправни актове.
Конституцията на Република България урежда правото на неприкосновеност на личния живот сред основните права на гражданите. В разпоредбата на чл. 32 е предвидено, че личният живот на гражданите
е неприкосновен и че всеки има право на защита срещу незаконна
намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. Алинея 2 доразвива това право,
като въвежда изрична забрана за следене, фотографиране, филмира-
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не, записване и други подобни действия без знанието или въпреки изрично несъгласие на засегнатото лице освен в предвидените от закона
случаи. Тези разпоредби създават конституционната основа за уредбата на правото на защита на личните данни.
България е страна както по Конвенция № 108 (ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 29 май 2002 г., ДВ, бр. 56 от
2002 г., в сила от 1 януари 2003 г.), така и по Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи (ратифицирана със закон,
приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г., Обн., ДВ, бр. 80 от 2
октомври 1992 г.).
Основният вътрешноправен акт в областта на защитата на личните
данни е Законът за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г.). Законът е в сила от 1 януари 2002 г., т.е. преди да влезе в
сила за България Конвенция № 108 и преди членството в ЕС.
Директивата за защита на личните данни е транспонирана във вътрешното право със Закона за личните данни. Разпоредби, свързани със защитата на данните, се съдържат и в Закона електронните съобщения,
с който са транспонирани изискванията на Директива 2002/58/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно обработката на лични
данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в
сектора на електронните комуникации.
Норми се съдържат и в Правилника за дейността на Комисията за
защита на личните данни и на нейната администрация, Наредба №
1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които
предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни,
формата и начина на уведомяването.
5. Защитата на личните данни в контекста на Общия регламент относно защита на данните
5.1. Лични данни. Специални категории лични данни
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Общият регламент относно защита на данните продължава подхода на
Директивата за защита на личните данни и дава абстрактна дефиниция
на понятието лични данни, като предлага примерно изброяване на някои категории лични данни. Според разпоредбата на чл. 4, т. 1 лични
данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект
на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е
лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече
признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата, културната или социална
идентичност на това физическо лице.
В сравнение с досегашната уредба понятието е разширено с данните
за местонахождение, онлайн идентификаторите и биометричните данни, но основните елементи от дефиницията са запазени:
• Физическо лице. Правото на защита на данните се отнася само до
живи физически лица19. Този извод се подкрепя от съображения 14 и
27 на GDPR. Регламентът не се прилага за личните данни на починали
лица, но държавите членки могат да предвидят правила във връзка с
обработването на такива данни. Извън приложното поле на GDPR остава и обработването на лични данни, които засягат юридически лица,
включително наименованието и правната форма на юридическото
лице и данните за връзка с юридическото лице.
• Естество на данните. Всеки вид информация може да представлява
лични данни, ако тя е свързана с дадено физическо лице. Без значение
е качеството на физическото лице, във връзка с което се обработват
данни, свързани с него (потребител, пациент, служител, клиент, заявител, жалбоподател), както е без значение дали данните разкриват обективни или субективни характеристики на това лице.
• Идентифицируемост на физическото лице. Общият регламент относно защита на данните не урежда критерий кога дадено лице се счита за
И Конвенция № 108, и Директивата за защита на личните данни допускат националните законодателства да
разширят защитата на личните данни и по отношение на юридическите лица. Действащият Закон за защита на
личните данни ограничава приложното поле единствено до физическите лица.
19
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идентифицирано, но би могло да се приеме, че този резултат е постигнат, когато лицето е описано по такъв начин, че се различава от всички
останали и се разпознава като физическо лице. Идентификацията се
постига чрез определени данни, имащи отношение към конкретното
физическо лице. Тези данни се определят като идентификатори. Такива
идентификатори, както посочва GDPR, могат да бъдат името, идентификационният номер, онлайн идентификатори, но също така един или
повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетична, психическа и друга идентичност на лицето. В съвременното технологично общество например все по-голямо значение и приложение
намират дактилоскопичните отпечатъци, гласовото и лицевото разпознаване или сканирането на ретината. Няма точно установен отнапред
набор от идентификатори, при които може да се заключи, че лицето
е идентифицирано. Те варират за отделните физически лица. Например по отношение на публичните личности понякога е достатъчно да
се посочи само длъжността им. Докато за лица със специфични имена
идентификацията понякога може да се осъществи и само въз основа
на тях, то традиционните имена трябва да бъдат съчетани и с друга
информация за лицето. В този смисъл дали лицето, за което се отнася
дадена информация е идентифицирано, се определя във всеки конкретен случай.
Конкретен подход се изисква и при определянето дали едно физическо лице може да бъде идентифицирано. За целта е необходимо да се
вземат предвид всички средства, с които е най-вероятно да си послужи администраторът или друго лице, за да идентифицира пряко или
непряко физическото лице. Само предполагаемата възможност за разграничаване на лицето не е достатъчна. „За да се установи дали има
достатъчна вероятност дадени средства да бъдат използвани за идентифициране на физическото лице, следва да се вземат предвид всички
обективни фактори, като разходите и количеството време, необходими
за идентифицирането, като се отчитат наличните към момента на обработване на данните технологии и технологичните развития. Поради

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните, изготвен съвместно от Агенция за основните права на Европейския съюз и Съвета на Европа заедно със Секретариата на Европейския съд по правата
на човека, Люксембург, 2014, с. 42
20
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това принципите на защита на данните не следва да се прилагат по отношение на анонимна информация, т.е. информация, която не е свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо
лице, или по отношение на лични данни, които са анонимизирани по
такъв начин, че субектът на данните да не може или вече не може да
бъде идентифициран“ (съображение 26 на GDPR).
Изясняването на аспекта, свързан с възможността за идентифициране на физическото лице, дава отговор на въпроса дали псевдонимизираните лични данни попадат в приложното поле на Общия регламент
относно защита на данните. В чл. 4, т. 5 от GDPR псевдонимизация
най-общо е определена като обработване на лични данни по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на
данни, без да се използва допълнителна информация. В този контекст
лични данни, които са били подложени на псевдонимизация, но могат
да бъдат свързани с физическото лице чрез използване на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо
лице, което може да бъде идентифицирано. Псевдонимизацията има
потенциал да бъде ефективна мярка за защита на данните, но при прилагането й трябва да се има предвид рискът от неразрешеното й премахване. Ако псевдонимизацията е необратима и данните не могат да
бъдат свързани с конкретно физическо лице, те стават анонимни данни
(т.е. не съдържат идентификатори). Анонимните данни не са лични данни. Псевдонимизацията и криптирането на личните данни са посочени
изрично в Регламента като възможни средства за осигуряване на сигурността на обработването. Това обаче не изключва прилагането на
всякакви други мерки за защита на данните (съображение 28).
Личните данни могат да обхващат информация, която се отнася както
до личния живот на едно лице, така и до неговия професионален или
обществен живот.
Формата на обработване на личните данни е ирелевантна при дефиниране на понятието лични данни. Тя би имала значение с оглед прилаганите мерки за защита на данните, но личните данни са такива с оглед
на тяхното съдържание. Отчитането на формата им обаче представлява
интерес, доколкото лични данни могат да се съдържат в устна, писмена, електронна комуникация, могат да бъдат под формата на образи и
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кадри от системи за видеонаблюдение, звук, „дори клетките на човешката тъкан могат да бъдат лични данни, тъй като „записват“ ДНК-то на
лицето“21 .
Общият регламент относно защита на данните продължава подхода определени категории лични данни да бъдат предмет на специална уредба, тъй като контекстът на тяхното обработване би могъл да създаде
значителни рискове за основните права и свободи (т.нар. специални
категории лични данни или „чувствителни данни“). Установена е изрична забрана за обработването на специалните категории лични данни,
която може да бъде дерогирана само при определени гаранции. Кръгът
на специалните категории данни в GDPR обхваща данни, разкриващи:
1) расов или етнически произход, 2) политически възгледи, религиозни
или философски убеждения или 3) членство в синдикални организации,
както и обработването на 4) генетични данни, 5) биометрични данни
за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, 6) данни за здравословното състояние или 7) данни за сексуалния живот или
сексуалната ориентация на физическото лице (чл. 9, пар. 1).
От досегашния обхват на специалните категории лични данни съгласно
Директивата за защита на личните данни са изключени данните, свързани с членство в политически партии или организации, сдружения с
религиозни или философски цели. Последицата от това е, че такива
лични данни ще могат да бъдат обработвани при общите условия, приложими за т.нар. „обикновени“ лични данни. В кръга на специалните
категории лични данни са добавени генетичните данни, биометричните данни и данните за сексуалната ориентация, чието обработване
ще бъде разрешено само в изрично определените от GDPR случаи. Генетични данни са лични данни, свързани с наследени или придобити
генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална
информация за отличителните черти или здравето на това физическо
лице и които са получени от анализ на биологична проба от въпросното
физическо лице (чл. 4, пар. 13). Биометрични данни са лични данни,
получени в резултат на специфично техническо обработване, които са
свързани с физическите, физиологичните или поведенческите харак21
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теристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви
изображения или дактилоскопични данни (чл. 4, пар. 14)22. Данните
за здравословното състояние включват лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително
предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние (чл. 4, пар. 15). Държавите членки могат да
въведат допълнителни условия и ограничения по отношение на обработването на генетични данни, биометрични данни или данни за здравословното състояние.
5.2. Други понятия в защитата на личните данни
• Обработване на лични данни
Понятието обработване на лични данни е с основополагащо значение
за защитата на физическите лица, към която е насочена уредбата. То
обхваща всяка операция или съвкупност от операции, извършвана
с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин,
по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване (чл. 4, пар. 2).
Понятието е определено още в Конвенция № 108, като се отнася само
до автоматизираното обработване на лични данни. С Директивата за
защита на личните данни обхватът на понятието беше разширен в две
важни направления. От една страна, като обработване е определена
всяка операция или набор от операции, прилагани към лични данни,
като изброяването на конкретните действия е разширено значително.
Обхванати са и действия като организиране, адаптиране, консултиране, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване на лични данни. По-важната промяна е свързана с въвеждането на нов концептуален подход, според който защитата на лицата
Обработването на снимки не се счита за обработване на специални категории лични данни, тъй като снимките се обхващат от определението за биометрични данни единствено когато се обработват чрез специални
технически средства, позволяващи уникална идентификация или удостоверяване на автентичността на дадено
физическо лице.
22
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трябва да се отнася в еднаква степен както за автоматизираната, така
и за ръчната обработка на лични данни. Предвид това важен акцент
в дефиницията на обработване на лични данни съгласно чл. 2, б. „б“
от Директивата за защита на личните данни е обхващането на всички
действия по обработване, независимо дали се извършват с автоматични средства или не. По този начин законодателството на Европейския
съюз заложи важна гаранция срещу риска от заобикаляне, като предвиди, че обхватът на защитата на физическите лица не може да зависи
от използваните техники при обработване на данните.
Независимо от разширеното си съдържание понятието обработване на
лични данни се оказва недостатъчно ясно в контекста на новите технологии за използване на данните. Съдът на ЕС е бил сезиран с казус,
свързан с дейността на интернет търсачка, изразяваща се в намиране
на публикувана в интернет информация от трети лица, автоматичното
й индексиране, временно съхраняване и предоставянето й на разположение на потребителите на интернет в определен ред на предпочитание. Въпросът, на който е трябвало да отговори Съдът, е дали тази
дейност следва да се квалифицира като обработване, когато информацията съдържа лични данни. Съдът на ЕС приема, че „с автоматизираното, постоянно и систематично обхождане на интернет в търсене на
публикуваната в него информация лицето, което управлява интернет
търсачка, „събира“ такива данни и ги „извлича“, „записва“ и „организира“ впоследствие посредством програмите си за индексиране,
„съхранява“ данните на сървърите си и евентуално ги „разкрива“ и
„предоставя“ на ползвателите на търсачката под формата на списъци
на резултатите от извършените търсения. Тъй като тези операции са
посочени изрично и безусловно в член 2, буква б) от Директива 95/46,
те трябва да се квалифицират като „обработване“ по смисъла на тази
разпоредба, независимо че лицето, което управлява интернет търсачката, прилага тези операции и към други видове информация, без да
прави разграничение между същата информация и личните данни.“23
Този извод не се променя от обстоятелството, че тези данни вече са
публикувани в интернет и не са изменени от търсачката, тъй като промяната на данните е само едно измежду множеството действия по об23

128

Решение на Съда от 13 май 2014 година по дело С-131/12

работване, отразени в дефиницията на Директива 95/46/ЕО.
С GDPR дефиницията за обработване на лични данни е допълнена с
дейности като структуриране и подреждане, а като самостоятелни понятия са откроени профилирането и псевдонимизацията, въпреки че
по съществото си те са форми на обработване на лични данни. При
профилирането, като форма на автоматизирано обработване, личните
данни се използват за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните
задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение,
местоположение или движение. При псевдонимизацията ефектът е
прекъсване на връзката на данните с конкретното физическо лице, в
резултат на което то не би могло да бъде идентифицирано без допълнителна информация, което намалява рисковете за него и подпомага
администраторите и обработващите лични данни при изпълнение на
техните задължения, т.е. има отношение към прилаганите от тях мерки
за сигурност. Така е продължена тенденцията за внасяне на съществени нови елементи на понятието обработване на лични данни с всяка
следваща дефиниция.
• Регистър с лични данни
Според чл. 4, пар. 6 от GDPR регистър с лични данни означава всеки
структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява
съгласно определени критерии независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип. В този смисъл регистърът с лични данни е съвкупността от
данните, която се поддържа и съхранява от администратора, независимо от материалния им носител.
Изборът на подход, по който да бъдат обособени данните – централизиран, децентрализиран, функционален или географски принцип, принадлежи на администратора. Например обособяването на регистър
„Видеонаблюдение“ като структуриран набор от данните, съдържащи
се в записите, се основава на функционален принцип поради това, че
обединяващ елемент е дейността по обработването – в случая видео
наблюдението като запис на лични данни с автоматични средства.
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До приемането на Общия регламент относно защита на данните обособяването на регистри с лични данни има голямо практическо значение, тъй като е пряко свързано с регистрацията на администраторите
на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Считано
от 25 май 2018 г., от когато ще се прилага GDPR, отпада задължението
за регистрация на администраторите на лични данни. Това не означава обаче, че заедно с това отпада и преценката за структуриране на
личните данни в регистър.
• Администратор на лични данни
- По смисъла на чл. 4, пар. 7 от GDPR администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата
за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това
обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото
на държава членка. От тази дефиниция, както и досега, могат условно
да бъдат изведени две групи администратори:
- Администратори, чийто статут произтича от закона. В тази категория
се обхващат администраторите, изрично посочени от закона (например в Закона за Министерството на вътрешните работи и в Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България е посочено, че
администратор на данните в тези министерства са съответните минис
три) или които могат да бъдат определени от вменените им по закон
задължения за обработване на лични данни.
- Администратори, чийто статут произтича от извършваната от тях дейност. Тези администратори се определят въз основа на дейността им,
която предполага извършване на операции по обработване на лични
данни. Например едно дружество, което е работодател, е администратор на личните данни на своите работници и служители, мобилният оператор е администратор на личните данни на своите клиенти и др.
Признакът, който е определящ по отношение на администраторите, е
отговорността им за определянето на целите и средствата за обработването на личните данни. Това изискване не търпи изключение и при

130

администраторите, чийто статут произтича от закона, когато целите и
средствата за обработването на личните данни са определени от правото на ЕС или на държава членка. Разликата е, че в тези случаи администраторът или критериите, по които той може да бъде определен, са
установени в съответния нормативен акт.
Важно нововъведение на GDPR е разширяването на териториалния
обхват на действие на европейската уредба в областта на защитата на
личните данни. Неговите правила ще уреждат не само дейността на администраторите, които са установени в ЕС или са установени на място,
в което се прилага правото на държава членка по силата на международен договор. Те ще ангажират и администраторите, които не са установени в ЕС, но предлагат, срещу заплащане или безвъзмездно, стоки
и услуги на субекти на данни в ЕС или наблюдават тяхното поведение,
доколкото то е проявено в рамките на ЕС. Такива администратори трябва да определят писмено свой представител в една от държавите членки на ЕС, в която се намират субектите на данни, чиито лични данни се
обработват във връзка с предлагането на стоки или услуги или чието поведение се наблюдава. Задължението за определяне на представител
не се прилага в два случая: 1) за обработване, което е спорадично, не
включва мащабно обработване на специални категории или на данни,
свързани с присъди и нарушения, и няма вероятност да породи риск
за правата и свободите на физическите лица и 2) за обработване на
лични данни от публичен орган или структура.
По подобие на уредбата в Директивата за защита на личните данни,
в GDPR физическите лица, когато обработват данни за други лица в
хода на чисто лични или домашни занимания, са изключени от обхвата
на разпоредбите на Регламента; те не се считат за администратори на
лични данни. Според съдебната практика обаче това изключение отпада, когато лицето публикува данни за други лица в интернет24.
• Обработващ лични данни
Обработващият лични данни е дефиниран като физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора (чл. 4, пар. 8 от GDPR).
24

Съд на ЕС, Решение от 6 ноември 2003 г. по дело Bodil Lindqvist, C-101/01.
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От значение за определяне на обработващия лични данни са два критерия: да е отделно от администратора лице и да обработва лични данни от името на администратора. Отношенията между администратора и
обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт или договор,
в който се регламентират предметът и срокът на действие на обработването, естеството и целта на обработването, видът на личните данни
и категориите субекти на данни, задълженията и правата на админис
тратора (чл. 28, пар. 3 от GDPR). Обработващият лични данни и всяко
лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до лични данни, обработва
тези данни само по указание на администратора, освен ако обработването не се изисква от правото на ЕС или правото на държава членка
(чл. 29 от GDPR).
Обработващият не може да възложи всички или отделни свои задачи
на други обработващи без предварителното изрично или общо писмено разрешение на администратора. В случай на общо писмено разрешение обработващият данни винаги информира администратора за
всякакво планирано включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на администратора да
оспори тези промени.
Дейностите по обработване на лични данни, които могат да бъдат възложени на обработващ, са в различен диапазон – от много специфична задача или цел (например осигуряване на пропускателния режим в даден
обект чрез отбелязване на данните на влизащите и излизащите лица)
до всеобхватни задачи (например управление на човешките ресурси).
При всички случаи е важно да се отбележи, че ако обработващият се
отклонява от указанията на администратора и използва данните за свои
цели, той се превръща в администратор по отношение на тези данни.
Това обстоятелство има отношение към отговорността, която може да
бъде реализирана. Съгласно Регламента обработващият лични данни
носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване
само когато не е изпълнил задълженията, конкретно насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъобразните
указания на администратора или в противоречие с тях. За разлика от
него администраторът, участващ в обработването на лични данни, носи
отговорност винаги, ако в резултат на обработване на лични данни в
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нарушение на GDPR, настъпят вреди за носителя на данни. Той може да
се освободи от отговорност само ако докаже, че „по никакъв начин не е
отговорен за събитието, причинило вредата“ (чл. 82, апр. 3). Когато и администраторът, и обработващият данните носят отговорност съобразно
посочените критерии, те я носят солидарно.
• Получател и трета страна
Изясняването на понятията получател и трета страна има отношение
към очертаването на кръга на ползвателите на лични данни, определен
от администратора, обработващия и лицата, които действат под тяхното
ръководство.
Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат
право да обработват личните данни. Условно казано, това е „външно“
или „трето лице“ за дейностите по обработване, които се предприемат
от администратора, обработващия и лицата, които действат под тяхното
ръководство. От това следва, че лица, работещи за организация, която
е с различна правосубектност от администратора, дори ако тя принадлежи към същата група или холдинг, са (или принадлежат към) „трети
лица“. В същото време „клоновете на банка, които обработват сметки
на клиентите си под прякото ръководство на своето главно управление,
не са трети лица“25.
Практическият ефект е, че при предаване на лични данни на трета
страна ще се изисква наличието на специално правно основание за
разкриването на тези данни пред третото лице.
Понятието получател е определено в чл. 4, т. 9 от GDPR и е с по-широко
съдържание от „трета страна“. То означава „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се
разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на
Работна група за защита на личните данни по член 29 (2010 г.), Становище 1/2010 относно понятията „администратор на лични данни“ и „лице, което обработва данните“, WP 169, Брюксел, 16 февруари 2010 г., стр. 27
25
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Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“;
обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря
на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на
обработването“.
Ако получателят е лице извън организацията на администратора или
обработващия, той покрива дефиницията за трета страна и при предоставянето на данните ще се изисква да е спазено поне едно от условията за тяхното обработване. Ако получателят е част от структурата на
администратора или на обработващия, например негов служител, той
ще може да получи данните, ако участва в операциите по обработване
на данните. В този случай не се изисква допълнително правно основание за предоставянето на данните.
В съображение 31 на GDPR е пояснено защо публичните органи, пред
които се разкриват лични данни в съответствие с правно задължение
за упражняване на официалната им функция, например данъчни, митнически, разследващи органи, не следва да се разглеждат като получатели. Получаването на такива данни е в обществен интерес, а обработването им следва да се осъществява съобразно приложимите правила
за защита на данните. Исканията за разкриване на данни, изпратени
от публичните органи, следва винаги да бъдат в писмена форма, да са
обосновани и да засягат само отделни случаи и не следва да се отнасят
до целия регистър с лични данни или да водят до свързване на регистри на лични данни.
Изясняването на понятието получател е с важно практическо значение, тъй като то има непосредствено отношение към осигуряването
на прозрачна информация и гарантирането на правото на достъп на
субектите на данни. Наред с другите обстоятелства, те трябва да бъдат
информирани и за получателите или категориите получатели на техните
данни.
• Нарушение на сигурността на лични данни
Нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп
до лични данни, може да доведе до сериозни вреди за засегнатите физически лица. Последиците за тях могат да се изразяват в кражба на
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самоличност, накърняване на репутацията, финансови загуби, дискриминация, ограничаване на права, загуба на контрол върху личните им
данни. Отчитайки значимостта от бързото достигане на информация
за такива нарушения до надзорните органи и до засегнатите субекти,
Общият регламент относно защита на данните задължава администратора без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа, след като е
разбрал за нарушението, да уведоми надзорния орган.
Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни
да доведе до висок риск за правата и свободите на физическото лице,
администраторът трябва да уведоми и субекта на данни, за да му даде
възможност да предприеме необходимите предпазни мерки. В уведомлението следва да се посочва естеството на нарушението на сигурност
та на личните данни, както и да се дават препоръки на засегнатото физическо лице за това как да ограничи потенциалните неблагоприятни
последици. Такива уведомления до субектите на данни трябва да бъдат
правени в разумен срок и в тясно сътрудничество с надзорния орган,
като се спазват насоките, предоставени от него. Фактът, че уведомлението е направено без ненужно забавяне, следва да бъде установен,
като се отчитат естеството и тежестта на нарушението на личните данни, последиците и неблагоприятното въздействие от него върху субекта
на данни.
5.3. Принципи, свързани с обработването на лични данни
Общият регламент относно защита на данните подчинява обработването на лични данни на следните основни принципи:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите;
- свеждане на данните до минимум;
- точност;
- ограничение на съхранението;
- цялостност и поверителност;
- отчетност.
Освен осезаемото разширяване на броя на принципите спрямо залег-
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налите в Директивата за защита на личните данни (чрез добавянето на
изискванията за прозрачност, цялостност, поверителност и отчетност),
съществена новост е и адресирането на принципите към дейността по
обработване и по-конкретно към администратора на личните данни.
За сравнение досегашната уредба в Конвенция № 108 и в Директивата за защита на личните данни урежда принципите преди всичко
като качество на данните, т.е. като характеристика на самите данни26.
Едва на втори план, изразено чрез задължението на администратора
да осигури прилагането на тези принципи, остава възприемането им
като изисквания към осъществяване на дейностите по обработване.
Макар промяната на пръв поглед да изглежда по-скоро въпрос на езиково изражение, тя е особено съществена, защото задава нов обект,
спрямо който ще се преценява спазването на принципите. Този обект
става всяко действие по обработване на личните данни, което, въз
основа на допустимо от закон основание за извършване, трябва да
бъде едновременно добросъвестно, прозрачно, да събира конкретни
данни, в минимален обем за постигане на ясно определени цели и
съхраняването на данните да съответства на времето, необходимо за
тези цели, данните да бъдат точни, да се гарантира тяхната цялостност
и поверителност и във всеки случай администраторът да е в състояние
да установи спазването на тези изисквания с подходящ механизъм за
отчетност. По този начин се засилва отговорността на администратора
за всяка операция по обработване на лични данни и в негова тежест
е да докаже спазването на принципите, които са във връзка с това
обработване. На практика принципите, разбирани като основни начала, които характеризират облика на уредбата в областта на защитата
на личните данни, все повече се доближават до идеята, че са съвсем
конкретни задължения, приложими във всеки случай на обработване
на лични данни. За тяхното неизпълнение администраторът носи отговорност27, което затвърждава горния извод.
Издигането на прозрачността при обработване на личните данни в
принцип, наред с изискването за законосъобразност и добросъвестност, е новост в чл. 5, б. „а“ от GDPR, която заслужава да бъде откро26
27
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Виж чл. 5 от Конвенция № 108 и чл. 6 от Директива 95/46/ЕО
Виж чл. 83, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ена. Принципът на прозрачност предполага на физическите лица да
им е ясно по какъв начин отнасящи се до тях лични данни се събират,
използват или обработват по друг начин, както и в какъв обхват се извършва или ще се извършва обработването на данните, т.е. той е свързан най-вече с информация, която се предоставя на физическите лица.
Общият регламент изисква всяка информация във връзка с обработването на тези лични данни да бъде лесно достъпна и разбираема, на
ясен и прост език и в общия случай безплатна. Той урежда подробно
видовете информация, която администраторът задължително трябва да
предостави на физическото лице, за което се отнасят данните, за да
бъде изпълнен принципът на прозрачност (чл. 13 и 14). Физическите
лица трябва да бъдат информирани за рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни, и за начините, по които те могат да упражняват правата си по отношение на
обработването. С тази цел те трябва да могат да идентифицират администратора и да разполагат с координати за връзка с него. Освен това
те трябва да са предварително уведомени за целите на обработването,
правното основание, на което се извършва обработването на данните,
съответно законните интереси, преследвани от администратора, както
и кои са получателите на личните данни. Субектите на данни трябва да
са наясно и с извършването на профилиране, както и с и неговите последици. Когато личните данни се събират от самото лице, за което се
отнасят данните, то трябва да бъде допълнително информирано дали е
задължено да ги предостави и за последствията в случай на неизпълнение на това задължение.
В този контекст принципът на прозрачност има важно практическо значение с оглед възможността физическото лице, за което се отнасят дан
ните, да упражнява ефективно своите права и тази връзка е изрично
отчетена в чл. 12 от GDPR.
Сред новите принципи, свързани с обработването на лични данни, е
установеното изискване обработването да се осъществява по начин,
който да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу
случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Това е т.нар. принцип
на цялостност и поверителност, който обвързва всяка дейност по об-

137

работване с прилагането на подходящи мерки за защита. За да може
да докаже съответствието с изискванията на регламента, администраторът следва да приеме вътрешни правила и да приложи система от
технически и организационни мерки с оглед защита на данните. При
преценката за броя и вида на мерките администраторът следва да се
ръководи от достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагането им и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването,
както и от вероятността за настъпването на рискове в резултат на обработването и възможното засягане на правата и свободите на физическите лица. Техническите и организационни мерки трябва да са налице
както към момента на определяне на средствата за обработване на
данните, така и по време на самото обработване. Такива могат да се
изразяват например в псевдонимизиране на лични данни, създаване
на възможност за субекта на данни да наблюдава обработването, и др.
Проявление на принципа на цялостност и поверителност е и задължението на администратора да ограничи по подразбиране обработването само до лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел
на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните
лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването
им и тяхната недостъпност за неограничен брой физически лица.
Новата уредба на принципите, свързани с обработването на лични
данни, отстоява достиженията на Конвенция № 108 и Директивата за
защита на личните данни. Тя не само потвърждава досега действащите
принципи за законосъобразност, пропорционалност, целесъобразност,
точност и ограничение в срока на съхранение на данните, но и разширява обхвата на защитата, като включва нови положения, които гарантират повече прозрачност и отчетност в дейностите по обработване на
лични данни за физическите лица. Във време на ежедневен мащабен
обмен на данни, силно улеснен от развитието на технологиите, изграждането на доверие в сигурността на онлайн средата е от ключово значение за икономическото развитие на държавите членки и на общия
пазар, а и за по-нататъшното развитие на иновативните технологии.
Това съображение е изразено в Предложението на ЕК за регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни. Затова основен елемент от новата правна
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рамка за защита на личните данни са именно принципите на прозрачност и отчетност.
5.4. Условия за обработване на лични данни. Обработване на специални категории лични данни
Обработването на лични данни е законосъобразно само в случай, че е
налице поне едно предвидените в чл. 6, пар. 1 от GDPR алтернативни
условия, наричани още основания за обработване. Те са равностойни
и самостоятелни, като са приложими за всички администратори независимо дали осъществяват дейност в публичния или в частния сектор.
Не е изключено обработването да се осъществява и на повече от едно
от предвидените условия и в течение на времето те да се променят.
Условията, при които е законосъобразно обработването на лични данни, са:
• Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му
данни за една или повече конкретни цели. „Съгласие на субекта на дан
ните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и
недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством
изрично изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
Съгласието е свободно изразено, когато не е дадено под натиск или
заплаха от неблагоприятни последици28. Смята се, че съгласието не е
дадено свободно, ако изпълнението на даден договор, включително
предоставянето на услуга, се поставя в зависимост от даването на съг
ласие, въпреки че това съгласие не е необходимо за изпълнението (чл.
7, пар. 4 от GDPR). Съгласието е конкретно, когато се отнася до една
или повече конкретно определени цели на обработването. Съгласието
е информирано, когато е дадено на основата на пълна, точна и лесно
разбираема информация в съответствие с изискванията на принципа
на прозрачност. Съгласието трябва да е недвусмислено, т.е. да не се
извлича или предполага на основата на други изявления или действия
на лицето.
Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г., Комисия за защита на личните
данни, с. 4
28
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Не се предвижда изискване за писмена форма на съгласието на физическите лица, но спазването й осигурява на администратора доказателство за полученото съгласие, а именно в негова тежест е доказването на това обстоятелство. На общо основание за валидността на
съгласието се прилагат и общите правила за валидност на волеизявленията с правно значение.
Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена
декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие
се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси,
в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост
език. Декларация, която е направена в нарушение на тези изисквания,
не обвързва физическото лице.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, като за това си право той трябва да бъде уведомен още преди да
е дал съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото
оттегляне. В Общия регламент относно защита на данните изрично е
закрепено правилото, че оттеглянето на съгласието трябва да е също
толкова лесно, колкото и даването му.
• Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по
искане на субекта на данните преди сключването на договор. В това
условие са обхванати две самостоятелни хипотези: а) обработване,
необходимо за изпълнение на договор, по който физическото лице е
страна, и б) обработване преди сключване на договор, предприето
по инициатива на самото физическо лице. Ако за целите на изпълнението на договора личността на физическото лице – страна по него,
няма значение, не е допустимо да бъдат събирани личните му данни
на това основание. Например при продажба на стоки е разпространена практиката да се издават клиентски карти за ползване на отстъпки.
За издаването им се изисква идентифициране на физическото лице,
което може да стане само с негово съгласие, т.е. събирането на такива
данни ще е допустимо на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ от GDPR, а не
по силата на договора за продажба, за изпълнението на който не се
налага продавачът да разполага с личните данни на купувача. Разли-
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чен би бил случаят, ако продавачът се е задължил да достави стоката.
На основание чл. 6, пар. 2, б. „б“, предложение първо от GDPR той ще
има основание да обработи личните данни относно името и адреса на
физическото лице, които са необходими за изпълнението на задълженията по договора. Обработването на лични данни в преддоговорните
отношения също би било допустимо на разглежданото основание, но
само ако инициативата идва от страна на физическото лице.
• Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (например задълженията на работодателя да обработва данни за своите служители по причини, свързани със социалното осигуряване и данъчното облагане). Това
задължение трябва да има основание в правото на ЕС или на държавата членка.
• Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Без
значение е дали заплахата е непосредствена, но тя трябва да се отнася
към живота и здравето на физическото лице, чиито данни се обработват, или на друго физическо лице (това би могло да важи например за
данни за изчезнали лица).
• Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Липсва легална дефиниция на
понятието „обществен интерес”, но интересът трябва да бъде законен,
ясно формулиран, реален и да се направи преценка във всеки конкретен случай относно очакванията/ползите за администратора и обществото от обработването на данните на дадено физическо лице и
надмощието на този интерес над интереса на физическото лице. Що
се отнася до хипотезата на обработване при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, основанието им трябва да произтича от правото на ЕС или на държавата
членка.
• Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на
администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на
субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специ-
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ално когато субектът на данните е дете. Това основание не се прилага
за обработване, което се извършва от публични органи при изпълнение на техните задачи. Позоваването на него предполага баланс между
законния интерес на администратора или на третото лице и интереса
на физическото лице, за което се отнасят данните. За всеки конкретен
случай трябва да се отчетат характерът и източникът на законния интерес, въздействието върху физическото лице, за което се отнасят данните (характер на данните, начин на обработването на данните, връзката
между администратора/третото лице и физическото лице), като се имат
предвид и мерките за предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху физическото лице.
Посочените по-горе основания се прилагат само за обработване на
лични данни, които не попадат в някоя от специалните категории, дефинирани в Общия регламент относно защита на данните. По отношение на чувствителните данни Регламентът урежда изрична забрана за
обработване освен ако не е налице някое от посочените в чл. 9, пар. 2
от GDPR изключения.
Уредбата в Регламента допуска обработването на специални категории
лични данни само на едно или повече от следните основания:
• Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването
на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато
в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че
забраната не може да бъде отменена от субекта на данни. Изискването за изричност на съгласието не се отнася до случаите, когато самото
физическо лице е направило публично достояние съответните данни
(чл. 9, пар. 2, б. „д“ от GDPR).
• Обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора
или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в
областта на социалната сигурност и социалната закрила дотолкова,
доколкото това е разрешено от правото на Съюза или от правото на
държава членка, или съгласно колективна договореност в съответствие
с правото на държава членка, в което се предвиждат подходящи гаранции за основните права и интересите на субекта на данните.
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• Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато
субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде
своето съгласие.
• Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална
цел, при условие че обработването е свързано единствено с членовете
или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат
редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни
не се разкриват без съгласието на субектите на данните.
• Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени
обществено достояние от субекта на данните.
• Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или
защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат
в качеството си на правораздаващи органи.
• Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка,
което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на
правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни
мерки за защита на основните права и интересите на субекта на дан
ните.
• Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи
или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за
здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на Съюза
или правото на държава членка или съгласно договор с медицинско
лице. Данните следва да се обработват от или под ръководството на
професионален работник или от друго лице, които са обвързани от задължение за опазване на професионална тайна.
• Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес
в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни
трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стан-
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дарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените
продукти или медицинските изделия. В правото на ЕС или на държава
членка трябва да са предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните, по-специално опазването на професионална тайна.
• Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, на основание правото на Съюза или правото на държава
членка. Обработването трябва да е пропорционално на преследваната
цел, да зачита същността на правото на защита на данните и да предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и
интересите на субекта на данните.
5.5. Права на физическите лица
С Общия регламент относно защита на данните правата на субекта на
данните се утвърждават и получават допълнителни гаранции. Разширява се каталогът на правата, като към уредените в Директивата за защита на личните данни се добавя правото на преносимост на данните
(чл. 20 от GDPR). Много по-ясна и достъпна става уредбата на правото
на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено
на автоматизирано обработване, включващо профилиране (чл. 22 от
GDPR).
Каталогът на правата, закрепени с GDPR, е съставен от:
• Право на информация (чл. 13 и 14 от GDPR). Субектът на данни има
право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:
данни, идентифициращи администратора, негови координати за връзка и, когато е приложимо, координатите за връзка с длъжностното лице
по защита на данните; целите и правното основание за обработването;
получателите или категориите получатели на личните данни, ако има
такива; намерението на администратора да предаде личните данни на
трета страна; срока на съхранение на личните данни; съществуването
на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
информация за правата, които субектът на данни има, включително
правото на жалба до надзорен орган.
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Ако личните данни се получават от субекта на данни, тази информация
трябва да му бъде предоставена в момента на получаване на личните
данни, като се уточни и дали предоставянето на данните е задължително или договорно изискване и евентуалните последствия, ако данните
не бъдат предоставени. Когато личните данни не са получени от субекта
на данни, информацията трябва да бъде предоставена в разумен срок
(но не по-дълъг от 1 месец), при първия контакт с лицето, ако данните
се използват за връзка със субекта, или най-късно с разкриването им
на друг получател, ако е предвидено такова разкриване. Освен това в
този случай информацията трябва да сочи източника на личните данни,
включително когато той е публично достъпен.
• Право на достъп до собствени лични данни (чл. 15 от GDPR). Субек
тът на данните има право да получи от администратора потвърждение
дали се обработват лични данни, свързани с него. При утвърдителен
отговор субектът има право да получи достъп до тези данни. Едновременно с осъществяването на правото на достъп субектът на данните
следва да получи и информация за целите на обработването, съответните категории лични данни и техните получатели, предвидения срок,
за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно
– критериите за определянето на този срок, като и друга информация,
свързана с неговите права по GDPR, включително правото му да подаде жалба до надзорния орган. Регламентът предоставя на физическото
лице и възможност да получи от администратора копие от личните данни, които са в процес на обработване. Правото на получаване на копие не може да се упражнява, ако това би довело до засягане правата
и свободите на други лица. Когато субектът на данни подава искане с
електронни средства, по възможност информацията се предоставя в
широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни
не е поискал друго.
• Право на коригиране (чл. 16 от GDPR). Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира неточните лични данни,
свързани с него, както и да попълни непълните лични данни, като се
отчитат целите на обработването. Ако искането е основателно, администраторът е длъжен да го уважи без ненужно забавяне.
• Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
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– чл. 17 от GDPR. Субектът на данни може да поиска от администратора
да изтрие свързаните с него лични данни, ако е налице поне едно от
следните условия:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани или обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава
обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни
основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което
се прилага спрямо администратора;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги
на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Срещу правото на субекта на данните да поиска изтриване на свързаните с него лични данни стои задължението на администратора, когато
установи наличието на някое от горните условията, да изтрие данните
без ненужно забавяне. Ако междувременно той е направил данните
обществено достояние, той следва да предприеме разумни стъпки,
включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване
на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Дали предприетите стъпки са разумни с наличната технология и разходите по изпълнението, се преценява конкретно във всеки случай, като тежестта
на доказване лежи върху администратора.
В пар. 3 на чл. 17 е предвидено важно изключение от правото на изтриване, което е израз на необходимостта от балансиране на правата, защитени в съответствие с Хартата на основните права на Европейския
съюз. Съгласно тази разпоредба правилата не се прилагат, доколкото
обработването е необходимо:
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- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се
прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия,
които са предоставени на администратора;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност упражняването на правото на изтриване да направи
невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това
обработване;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от GDPR). На това
право субектът на данни може да се позове в следните случаи:
- когато оспорва точността на личните данни; в този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора
да провери точността на личните данни;
- когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- когато е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали
законните основания на администратора имат преимущество пред неговите интересите.
• Право на преносимост на личните данни (чл. 20 от GDPR). То се
изразява в правото на субекта на данните да получи личните данни,
които го засягат, и правото да прехвърли тези данни на друг админи-
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стратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните
данни са предоставени. Това право съществува само в случаите, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и когато се извършва по автоматизиран начин. Личните данни се
предоставят на физическото лице в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат. Правото на преносимост дава
възможност и субектът да получи пряко прехвърляне на личните данни
от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Упражняването на правото на преносимост на личните данни не
може да става за сметка на засягане на правата и интересите на други
лица, както и да затруднява изпълнението на задачи от обществен интерес или упражняването на правомощията, които са предоставени на
администратора.
• Право на възражение спрямо обработването на лични данни (чл. 21
от GDPR). Субектът на данните има безусловно право – по всяко време
и по негова лична преценка – да възрази срещу обработване на лични
данни, отнасящи се до него (включително лични данни, които се обработват за целите на директния маркетинг). При възражение от страна
на субекта на данните, администраторът е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания
за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и
свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването
или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
• Право на субекта на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране (чл. 22 от GDPR). Това право се прилага в случаите, когато
този вид обработване на данните е свързано с правни последици за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен
(например оценка за кредитоспособност, автоматизирани практики за
подбор на персонал и др.).
Изключение от ограничението за вземане на решения единствено въз
основа на автоматизирана обработка на данни (вкл. профилиране) е
допустимо, ако решението е необходимо за сключването или изпълне-
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нието на договор между субекта на данни и администратор или се основава на изричното съгласие на субекта на данни. Във всеки случай
такова решение следва да е обезпечено с подходящи гаранции, като
например правото на човешка намеса от страна на администратора,
правото на изразяване на мнение от страна на субекта на данни, правото на получаване на обяснение за решението, взето в резултат на
такава оценка, и правото на обжалване на решението.
Автоматизираното вземане на решения се прилага и когато е изрично
разрешено от правото на ЕС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо администратора, при положение, че в него се предвиждат подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта
на данните.
Специалните категории данни не могат да бъдат предмет на автоматизирано вземане на решения, но забраната не е абсолютна. Отклонение от нея се допуска, ако се извършва със съгласието на субекта или
заради причина от важен обществен интерес по силата на правото на
ЕС или на държавата членка. И в двата случая се изисква при обработването да са приложени подходящи гаранции за правата на лицата.
• Право на защита по административен или съдебен ред в случай на
нарушаване на правата (чл. 77 – 82 от GDPR). Всяко физическо лице,
което счита, че е нарушено правото му защита на личните данни, може
да подаде жалба пред съответния надзорен орган в държавата членка
на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. Правото на защита може да бъде реализирано
и по съдебен ред. Производствата се образуват пред съдилищата на
държавата членка, в която администраторът или обработващият лични
данни има място на установяване. Като алтернативен вариант такива
производства могат да се образуват и пред съдилищата на държавата
членка, в която субектът на данните има обичайно местопребиваване,
освен ако администраторът или обработващият лични данни е публичен орган на държава членка, действащ в изпълнение на публичните
си правомощия. Ако в резултат на нарушението на правилата и принципите за обработване на лични данни субектът на данните е претърпял имуществени или неимуществени вреди, той има право на обезщетение от администратора или от обработващия данните.
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Наред с това, всяко лице (включително юридическо лице) има право на
ефективна съдебна защита срещу задължителните решения на надзорния орган, които го засягат. Местно компетентен е съдът на държавата
членка, в която е установен надзорният орган.
5.6. Задължения на администраторите на лични данни
Общият регламент относно защита на данните въвежда множество
промени в уредбата на задълженията на администраторите. От една
страна, някои от досегашните им задължения са преразгледани или
облекчени с цел намаляване на административната тежест и съкращаване на разходите. Значително е облекчена действащата система за
предварително уведомяване на надзорния орган за намерението за
извършване на операции по обработване на лични данни (у нас – процедура по регистрация като администратор пред Комисията за защита
на личните данни). Тя е „компенсирана“ с нови, по-динамични механизми за сътрудничество между администраторите и надзорния орган
като предварителна консултация с надзорни орган (чл. 36 от GDPR),
определяне на длъжностно лице по защита на данните (чл. 37 – 39 от
GDPR), задължение за уведомяване при нарушения на сигурността (чл.
33 – 34 от GDPR).
От друга страна, кръгът от задължения на администратора е допълнен
с някои изцяло нови задължения. Такова е например за задължението
за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
(чл. 25 от GDPR). По същество то е свързано с необходимостта да бъдат предприети такива технически и организационни мерки от страна
на администратора, които да гарантират спазването на принципите и
правилата за обработване на лични данни и на правата за субектите на данни, уредени в Общия регламент относно защита на данните.
Тези организационни и технически мерки за защита на данните трябва
да се прилагат както към момента на определянето на средствата за
обработване, така и във всеки момента от процеса на обработване.
Какви технически и организационни мерки да се разработят, зависи
изцяло от администратора. При преценката си той се ръководи от възможностите на технологиите, разходите за прилагането им, естеството,
обхвата, контекста и целите на обработването, както и от възможните
рискове за правата и свободите на физическите лица. Такива подходя-
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щи мерки биха могли да бъдат псевдонимизация и/или криптиране на
данните, създаване на функционалности за автоматичното изтриване
на данните след изтичане на срока и др.
Защитата на данните по подразбиране означава администраторът в
дейността си да гарантира, че по подразбиране се обработват само
лични данни, които са необходими и достатъчни за всяка конкретна
цел на обработването, в степента и за срока, съответстващи на тази
цел.
Основното предназначение на задължението за защита на данните на
етапа на проектирането и по подразбиране е да осигурява превенция
срещу нарушенията – да минимизира рисковете от евентуално нарушаване на правото на защита на личните данни.
С оглед спазване на принципа на отчетност като задължение на администраторите е възложено да водят регистър на дейностите по обработване на лични данни, да определят длъжностно лице по защита на
данните, когато такова се изисква, да извършат оценка на въздействието при наличие на висок риск за правата и свободите на физическите
лица. Сред средствата за спазване на принципа на отчетност могат да
бъдат приобщени и прилагането на доброволни механизми за сертифициране и/или спазването на кодекси за поведение.
Безспорно задължението за определяне на длъжностно лице по защита
на данните е една от най-важните „новости“ в GDPR. Всъщност, фигурата на това лице е заложена и в Директивата за защита на личните
данни, но предвид неунифицираното й прилагане, задължението за
назначаването на длъжностно лице по защита на данните не е предвидено в националните законодателства на много от държавите членки
на ЕС. Общият регламент относно защита на данните въвежда такова
задължение по отношение на администраторите в изрично определените случаи:
- когато обработването се извършва от публичен орган или структура,
освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните
им функции;
- когато основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето
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естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни;
- когато основните дейности на администратора или обработващия
лични данни се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения;
- в други предвидени в закон случаи.
Администраторът би могъл по своя преценка да определи длъжностно
лице по защита на данните и в случаите, когато няма такова задължение. Лицето по защита на личните данни има набор от задължения,
сред които:
- да информира и съветва администратора или обработващия лични
данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
- да наблюдава спазването на принципите и правилата за защита на
личните данни и на политиките на администратора или обработващия
лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и
обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и
съответните одити;
- при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на
въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на тази оценка;
- да осъществява сътрудничеството с надзорния орган;
- да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси,
свързани с обработването на лични данни, включително предварителната консултация, и по целесъобразност да се консултира по всякакви
други въпроси.
Група предприятия може да назначи едно длъжностно лице по защита на
данните, при условие че от всяко предприятие има лесен достъп до длъжностно лице по защита на данните. То може да е служител на администратора или на обработващия лични данни или външно за него лице, на
което е възложена тази дейност въз основа на договор. Администраторът
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и обработващият лични данни не могат да дават указания на длъжностното лице по защита на данните във връзка с изпълнението на неговите
задачи. Длъжностното лице по защита на данните не може да бъде освобождавано от длъжност, нито санкционирано от администратора или
обработващия лични данни за изпълнението на тези задачи.
Важно задължение на администратора е да осигури, като отчита технологичното развитие, разходите за въвеждането, естеството, обхватът,
контекстът и целите на обработването, както и възможните рискове за
правата на субектите на данни подходящо ниво на сигурност при обработването на лични данни. Рисковете за личните данни може да са
свързани с неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни и др. Сигурността на обработването
се обезпечава чрез различни технологични и организационни мерки,
включително псевдонимизация и криптиране на личните данни, способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа
до личните данни в случай на физически или технически инцидент и др.
Придържането към одобрен от надзорния орган кодекс за поведение
или механизъм за сертифициране би могло да се приеме за доказателство за предоставянето на достатъчно гаранции.
Във всеки случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът уведомява надзорния орган и субекта на данните.
5.7. Предаване на лични данни към трети държави и международни
организации
Предаването на лични данни попада в операциите по обработване на
лични данни, поради което, за да бъде законосъобразно, предаващият
данните администратор и получаващият данните администратор трябва да разполагат с правно основание за това обработване. Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне
на лични данни във всеки конкретен случай е изцяло на администратора, предоставящ данните. Предаването на данни като действие по
обработване е свързана с правото на всяко физическо лице да получи
информация от администратора относно получателите или категориите
получатели, на които могат да бъдат разкрити негови лични данни.
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Предоставянето на данни на територията на страната не подлежи на
разрешителен режим. Свободно е и предоставянето на лични данни
в държава членка на ЕС. Що се отнася до държавите, които са част от
Европейското икономическо пространство (ЕИП), по отношение на тях
свободното движение на данни ще се прилага след включване GDPR в
Споразумението за ЕИП. „Едва след като включването на регламента
в Споразумението за ЕИП влезе в сила, личните данни ще могат да се
движат свободно между държавите от ЕС и ЕИП по същия начин, както
между държавите членки в ЕС“29.
Предаването на лични данни извън ЕС, т.нар. трансфер на данни, се
извършва само ако администраторът или обработващият лични данни
изпълняват условията на Общия регламент. Европейската комисията
има правомощието да реши, че определени трети държави или територия или конкретен сектор в трета държава, или дадена международна
организация предоставя адекватно ниво на защита на данните. В тези
случаи предаването на лични данни на такава трета държава или международна организация може да се извършва, без да е необходимо
допълнително разрешение.
При липсата на решение относно адекватното ниво на защита админис
траторът или обработващият лични данни следва да предприеме мерки,
за да компенсира липсата на защита на данни в дадена трета държава
чрез подходящи гаранции за субекта на данните. Такива подходящи гаранции може да се състоят в използването на задължителни фирмени
правила, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, стандартни клаузи за защита на данните, приети от надзорен орган, или договорни клаузи, разрешени от надзорния орган.
5.8. Надзорни органи
Създаването на надзорни органи в държавите членки, оправомощени
да изпълняват задачите и да упражняват своите правомощия при пълна
независимост, е първостепенен елемент от защитата на физическите
лица във връзка с обработването на личните им данни. Това е част от
правото на защита на личните данни, прогласено в Хартата на основни29
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те права в Европейския съюз. Всеки надзорен орган е компетентен на
територията на своята държава членка да упражнява правомощията,
възложени му в съответствие с GDPR. Новост в Регламента е изключването от обхвата на задачите на надзорните органи на дейността по
контрол на дейностите по обработване на лични данни, извършвани от
съдилищата при изпълнение на съдебните им функции, в съответствие
с принципа за независимост на съдебната власт. В съображение 20
на GDPR е допусната възможността „да се повери надзорът на такива
операции по обработване на данни на специални органи в рамките
на съдебната система на държавата членка, които по-конкретно следва да осигурят спазването на правилата на настоящия регламент“.
Общият регламент относно защита на данните укрепва правомощията
на надзорните органи, свързани с разследване и даване на разрешения и становища, и особено силно корективните правомощия. Те могат
да бъдат разглеждани и в контекста на завишените санкции за нарушаване на изискванията на регламента, които трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Органът, който в Република България осъществява защитата на лицата
при обработването на техни лични данни и при осъществяването на
достъпа до тези данни, както и контролната дейност за спазване на установените изисквания, е Комисията за защита на личните данни. Тя е
независим държавен орган, създаден още през 2002 г. със Закона за
защита на личните данни. Нейните правомощия са установени не само
в общия закон, но следват и от редица други закони, имащи отношение
към защитата на личните данни. Така например Комисията за защита
на личните данни е наблюдаващ орган относно сигурността на данните, обработвани от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съгласно Закона за електронните съобщения.
По силата на Закона за гражданската регистрация Комисията е компетентният орган относно разрешаването на достъп или предоставянето
на данни от ЕСГРАОН чрез Национална база данни „Население“.
По-активната дейност на Комисията за защита на личните данни би
била изключително ценна за подпомагане на практическото прилагане
на GDPR. Нейните функции, свързани с информиране на администраторите и обработващите лични данни за техните задължения и с пови-
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шаване на осведомеността на физическите лица относно техните права, изразяваните от нея становища по различни въпроси на защитата
на личните данни, практиката й по-конкретни казуси правят уредбата
по-„осезаема“ за правни субекти и биха допринесли за постигане на
целите, които стоят в основата на новата уредба, посветена на защитата на личните данни.
Когато се очертават за новите моменти в европейското законодателство, свързано със защитата на личните данни, няма как да се пропусне промяната по отношение санкциите за нарушение на правото на
защита на личните данни. Предвидени в GDPR глоби и имуществени
санкции са в пъти по-високи от предвидените в Закона за защита на
личните данни. Докато сега действащият закон в България предвижда прости санкции в размер от 1000 лева до 100 000 лева, Общият
регламент въвежда пропорционални санкции, като урежда единствено
горна граница в размер на 20 млн. евро или 4% от общия годишен
световен оборот на съответната компания, респ. 10 млн. евро или 2%
от годишния оборот при по-леки нарушения. Санкцията се определя
на базата на по-високата от двете суми. Определянето на конкретния
размер на глобата или имуществената санкция зависи от преценката
на редица обстоятелства като естеството, тежестта и продължителността на нарушението, действията, предприети от администратора или
обработващия лични данни за смекчаване на последиците от вредите, претърпени от субектите на данни, предишни нарушения, сътрудничеството на надзорния орган и т.н. Безспорно търсеният ефект на
тези високи санкции е да действат възпиращо и превантивно спрямо
извършването на нарушения, свързани с защитата на личните данни.
Често обаче, когато се говори за стресиращия размер на санкциите, се
забравят две други много важни възможности пред надзорните органи, които може да имат потенциала много по-ефективно да изпълняват
тези задачи. Това са правомощията на надзорния орган да налага временно или окончателно ограничаване, в т.ч. забрана на обработването
на данни, и да разпорежда преустановяване на потока на данни към
получател в трета държава или международна организация, които биха
могли практически да блокират дейността на дадена компания и да
генерират огромни загуби.
С оглед осигуряване на съгласуваното прилагане на европейското за-

156

конодателство в областта на защитата на данните навсякъде в ЕС и
насърчаване на сътрудничеството между надзорните органи30 Общият
регламент относно защита на данните предвижда създаването специален независим орган на ЕС със собствена правосубектност – Европейски комитет по защита на данните (чл. 68 и сл. От GDPR). Той следва да
замени Работната група за защита на физическите лица при обработването на лични данни, създадена с Директивата за защита на личните
данни. В него участват ръководителите на надзорните органи на всяка
държава членка и на Европейския надзорен орган по защита на данните или техни представители. ЕК участва в дейността на Комитета без
право на глас, а Европейският надзорен орган по защита на данните
има право на глас само във връзка с решения, които се отнасят до
принципите и правилата, приложими за институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Дейността на Комитета се подпомага от секретариат, който се осигурява от Европейския надзорен орган по защита
на данните. Една от най-важните функции на Комитета е свързана с
издаването на насоки, препоръки и най-добри практики в различни аспекти на защитата на личните данни.
6. Заключение
В заключение отново трябва припомним, че Общият регламент относно защита на данните не изчерпва новата европейска законодателна
уредба в областта на защитата на личните данни. Приближава крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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
(6 май 2018 г.), както и на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, раз30

Съображение 139 от GDPR
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криване, разследване и наказателно преследване на терористични
престъпления и тежки престъпления (25 май 2018 г.). В същото време
няма особени индикации за готовността на законодателят да спази
тези срокове. Екипът на Юридически барометър с голяма доза вероятност може да прогнозира, че актовете, транспониращи двете директиви, ще станат пример в някой от следващите броеве на изследването
за необосновано предвиждане на обратно действие на нормативния
акт заради неизпълнението на задължението за транспониране в срок.
Следва да се припомни и че предстои приемането на Регламента относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в
електронните съобщения (т.нар. E-Privacy Регламент), който ще отмени
изцяло Директива 2002/58/EC, регулираща защитата на данните в
сектора на електронните комуникации. Обект на регулация от неговите
разпоредби е дейността на телекомуникационните компании, интернет
доставчиците, както и на доставчиците на така наречените „over the
top” услуги (Whats app, Snap Chat, Skype и др.). Допълнителна защита
е предвидена за т.нар. трафични данни (съдържание на съобщенията,
продължителност на разговорите, GPS координати и др.).
Макар непосредствено приложим, Общият регламент ще наложи наймалко изменения и допълнения в действащия Закон за защита на личните данни. В много свои разпоредби Регламентът се явява рамков и
предвижда държавите членки със свои вътрешни нормативни актове
да конкретизират съответните правила за поведение. Така например
GDPR оставя „свобода на действие на държавите членки да конкретизират съдържащите се в него правила, включително по отношение
на обработването на специални категории лични данни („чувствителни данни“). В този смисъл настоящият регламент не изключва право
на държавите членки, което определя обстоятелствата за специални
случаи на обработване, включително по-точно определяне на условията, при които обработването на лични данни е законосъобразно“
(съображение 10). Също така Комисията за защита на личните данни
трябва да състави и оповести списък на видовете операции по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата
на данните, какъвто за момента Комисията не е издала. Друг пример
за „отворения характер“ на редица разпоредби на Регламента е, че
„държавите членки могат със закон или с колективни споразумения да
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предвидят по-конкретни правила, за да гарантират защитата на правата и свободите по отношение на обработването на личните данни на
наетите лица по трудово ли служебно правоотношение“ (чл. 88, пар. 1).
Тези по-конкретни правила за гарантиране на правата на служителите
ще засегнат всеки работодател и са от изключителна важност.
Предизвикателството пред Общия регламент относно защита за данните е да „формира обработката на данни в течение на поколение, което няма спомен от живота без интернет. Европейският съюз трябва
следователно да разбере докрай последиците от този акт за отделните хора и неговата устойчивост въпреки технологичното развитие“31.
Ориентирането на уредбата към бъдещето налага тя да се основава
на достойнството на отделния човек и да се осъществява въз основа
на ръководни начала, които отчитат, че правото на защита на личните
данни не е абсолютно право. То трябва да се разглежда във връзка с
функцията му в обществото и да е в баланс с други основни права съгласно принципа на пропорционалност.

Препоръки на Европейския надзорен орган по защита на данните относно опциите на ЕС за реформа на
защитата на данните (2015/С 301/01) (ОВ С 301/1, 12.9.2015)
31
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Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на
състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение
„Център за правни инициативи”. Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата
и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Юридически барометър излиза два пъти годишно, като
всеки брой обхваща период от 6 месеца. Всички броеве са достъпни на интернет страницата на
Центъра за правни инициативи - www.cli-bg.org, и на www.legalbarometer.bg.

„Център за правни инициативи” е сдружение, което си поставя за цел да насърчава дебата за актуалното
състояние и перспективите за развитие на българската правна система, да подпомага изследванията и
обучението в областта на фундаменталните и отрасловите правни науки, както и да иницира дискусии
относно механизмите за взаимодействие между правовата държава и гражданското общество.
София 1000, ул. „Иван Вазов” 24-26, ет. 1
Тел: (+359) 2 9865355
е-mail: info@cli-bg.org
www.cli-bg.org, www.legalbarometer.bg
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