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СТАНОВИЩЕ 

на Пленума на Висшия съдебен съвет по проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита на личните данни 

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет изразява становище, че изработеният 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните 

данни не е съобразен в цялост с разпоредбите 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 (Общ регламент относно защитата на данните). С разпоредбата на 

§33 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЗЛД 

се предвижда допълнение в разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, като на Инспектората към ВСС се вменява правомощие да 

осъществява надзор за спазване на правилата за защита на личните данни 

от органите на съдебната власт, когато действат при изпълнение на 

правораздавателните си функции, включително разглежда жалби на 

физически лица във връзка с обработването на личните им данни. 

Същевременно в законопроекта не е предвидена подробно разписана 

процедура, ред и условия, по които ИВСС да осъществява новите си 

законови правомощия, като Комисията счита, че подобна процедура следва 

да бъде уредена на законово ниво. Законово следва да бъде регламентирано 

и правото на съдебна защита при констатиране на нарушения, свързани със 

защита на личните данни, каквото изрично е предвидено в Регламента.  

Отделно от изложеното, при евентуални изменения и допълнения в ЗСВ 

следва да се вземат предвид и направените от Комисията по атестирането и 

конкурсите при СК на ВСС предложения, а именно: 

По отношение на нормативната уредба на конкурсите за младши съдии и за 

първоначално назначаване, следва да се включи нов текст, евентуално в чл. 

186б на ЗСВ, съгласно който всички списъци за допуснати и недопуснати 

кандидати, графици за разпределение на недопуснати кандидати по зали и 

комисии за провеждане на писмения и устния изпит, резултати и 

класиране, списъкът с одобрените кандидати след решението на 

Съдийската колегия на ВСС, окончателните списъци на кандидатите за 

младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и 

резултатите от класирането от конкурса за първоначално назначаване се 

обявяват на интернет страницата на ВСС, с посочване на име, презиме и 

фамилия. При отказ от участие в конкурса или промяна на графиците, те се 

отразяват, без да се публикуват лични данни.  



По отношение на конкурса за преместване и повишаване, Комисията по 

атестирането и конкурсите при СК на ВСС счита, че се касае за участие в 

конкурс на съдии, които са публични личности, поради което 

оповестяването на техни личните данни е в равновесие с функцията им в 

обществото. Аналогично стои въпросът за кандидатите в процедури за 

избор на административни ръководители. Същевременно за 

обстоятелствата, за които се изисква публикуване, ЗСВ се явява специален 

закон, поради което следва да намери приложение разпоредбата на чл. 1, 

ал. 5 от ЗЗЛД.  

Съобразно предложението на КАК при СК на ВСС нормата на чл. 194а, ал. 

6 от ЗСВ също следва да се допълни, като се предвиди публикуване на 

становищата, изготвени и приети от Комисиите по професионална етика 

към двете колегии. 


