СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, бл.111А, ет.4,
ап.14, мобилен телефон: 0898 69 40 61, e-mail: mlivanovml@gmail.com
по
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Становището ми е следното:
I.
По мотивите към законопроекта
1. Сами по себе си мотивите са един симпатично-неумел и саможертвено-отчаян
опит да се оправдае отблъскващата прокрастинация, в която е изпаднала почти
цялата институционална система на Република България. Неохотно, мотивите
признават, че „По отношение Общия регламент относно защитата на данните е
предвидено отложено прилагане на неговите разпоредби, считано от 25 май 2018
г. Срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 е 6 май 2018 г.“. Въпросът
е, защо след като и Регламентът, и Директивата са от далечната 2016 година (при
днешната динамика това е крайно отдалечен хоризонт назад във времето), цели
две дълги и протяжни години органите на власт и техните администрации не са
направили нищо по прилагането, респективно – по транспонирането, а са
оставяли всичко за последния възможен и невъзможен с оглед на точно във
времето изпълнение момент? Вече е ясно, че Директивата не е транспонирана в
срок. Съмнително е, дали съществува въобще административен капацитет за
прилагане и въвеждане на Регламента, но със сигурност няма никакво оправдание
за отказ от прилагане и въвеждане до изчакване на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни, поради прякото му и директно
приложение, по принцип неизискващо каквито и да е национални законодателни
мерки за прилагане.
2. Във връзка с горното, но и на собствено основание, няма никакво рационално
начало в обосновката на края на мотивите, че „В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4
от Закона за нормативните актове по законопроекта са проведени обществени
консултации с гражданите и юридическите лица, като срокът за предложения и
становища е намален на 14 дни, предвид обстоятелството, че наближава крайният
срок за транспониране на Директива 2016/680/ЕС“. Цитираните по доста
очарователно-несръчен начин разпоредби на чл.26 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) в тяхна вътрешна съвкупност всъщност целят псевдо-легализация и
мнима легитимност на собственото им неспазване в настоящия казус. Това е така,
защото срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за
обществени консултации е 30 дни. Само при изключителни случаи този срок
може да бъде не по-кратък от 14 дни, но затова трябва да се посочат причините за
това. Тук вече са налице множество директни игнорирания, колизии и нарушения
на основни принципи и постулати на Правото, като ще бъдат посочени само
някои от тях. Първо, под „изключителни случаи“ Правото винаги е разбирало найвече правни институти от рода на Vis major, Clausula rebus sic stantibus и други
подобни – тоест, най-често непредсказуеми и непредотвратими събития от
мащабен характер на природата или цели системи на цивилизацията
(икономическа, социална и друга), които поради калибъра на въздействието си са

свръх-силите на противопоставяне от страна на правни субекти. В случая въобще
не става въпрос за нищо подобно, а просто за немара от страна на органи на
власт и техните администрации. Второ, постулатът Nemo ex suo delicto meliorem
suam conditionem facere potest (Никой не може да черпи права от собственото си
неправомерно поведение) не може да бъде извращаван още повече, като
админнистрацията, пропуснала всички срокове, да ги намалява и „сгъстява“ в
самия им край, в своя угода и оправдание. Трето, юридически непозволено е да се
спекулира и манипулира с преобръщането на логиката на Ab antecedentibus et a
consequentibus (От причините и последиците). В случая причината е само и
единствено прокрастинацията на публичните власти в Република България,
тоест тяхното вечно отлагане на едни не толкова сложни задачи, каквато между
другото е съобразяването със законодателството на Европейския съюз. Казано по
друг начин – причината е оставянето на всичко за последния и често фатален
момент във времето. Следствието би трябвало да е признаването на този факт.
Със сигурност обаче не е приемливо жонглирането с делюзията, че причината е
„изключителен случай“, а следствието е lack of time. Подобни фантазни вярвания
нямат общо нито със социалната, нито с времевата, нито с юридическата
реалност. Четвърто, в една Правова държава не могат да се ограничават права и
правни възможности на граждани и юридически лица (в случая – за участието им
в провеждането на обществени консултации в процеса по изработване на проект
на нормативен акт), в които и да е аспект на тези права и интереси, включително
и във времевия такъв. Тоест, намаляването на 30-дневния срок на 14-дневен, с
неиздържани и фабрикувани мотиви е пряко засягане на права и законни
интереси на всички заинтересувани от законопроекта лица. Пето, в една Правова
и Демократична държава публичните власти си признават пред частните субекти
всички нарушения, грешки, пропуски и слабости. И ако за политически
избираемите лица това е въпрос на личен и политически морал, то за
администрацията има изрично законово изискване за това – принципът на
отговорност и отчетност, визиран в чл.2, ал.1,т.3 от Закона за администрацията
(ЗА). По друг начин казано, администрациите и техните звена би трябвало
открито, честно и искрено публично да си признаят своето нищо-правене по
прилагането и въвеждането на Регламента и Директивата, пропускането на
всички безкрайно щедри срокове за това, пълното нехайство до сегашния момент
и изключителната и неовладяна паника понастоящем. Обществото очаква
признанието на тази прокрастинация по този и по всички други случаи с огромно
нетърпение.
II.
По законопроекта
1. Разпоредбата на чл.7, ал.4 от досега действащия Закон на защита на личните
данни (ЗЗЛД) да бъде запазена, като не се обсъжда въобще §.4 от законопроекта.
Мотиви: В мотивите към законопроекта няма никаква обосновка защо е важно да
се променят – и то – към сериозно увеличение основните месечни възнаграждения
на членовете на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Досегашната база
- 2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в обществения сектор, е несъизмерима с претендираната по
законопроекта – 80 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя
на комисията. Последното се предлага да е 90 на сто от основното месечно

възнаграждение на председателя на Народното събрание (НС). Нарушени са
няколко принципа на чл.26, ал.1 от ЗНА. На първо място – принципът на
необходимост не е доказан в случая – не е видно точно какъв факт от
действителността налага това увеличение. На второ място – принципът на
обоснованост – не се изяснява какви аргументи и доказателства могат въобще да
бъдат изтъкнати, за да се убеди законодателя да направи такава нормативна
стъпка. На трето място – принципът на откритост – остава неприятното
усещане, че администрацията мисли първо и единствено за себе си, самопредлагайки си привилегии, за които е спорно дали действително са заслужени.
На последно и четвърто място – принципът на пропорционалност – по никакъв
начин, с каквито и да е реторични похвати и фигури, с каквато и да е статистика,
не може да се обоснове фантасмагоричната претенция за почти изравнения
мащаб на възнагражденията на председател и членове на КЗЛД и на председател
на НС. България е република с парламентарно управление по силата на чл.1, ал.1
от
Конституцията
на
Република
България
(КРБ).
Не
може
конституционноопределен орган, като председателя на НС, да бъде сравняван по
статут (дори и в частта относно възнаграждението) с назначаеми лица. Нещо
повече, тези лица получават мандат за дейността си именно от Народното
събрание, за което е абсурдно възнагражденията им да се сравняват дори не с тези
на народните представители, а директно с primus inter paris. Не на последно място,
но като незаобиколимо основание трябва да се отрази, че отговорността и
ангажираността на председателя и членовете на КЗЛД нямат нищо общо с тези
на председателя на НС. Образно казано, последните са около десетки или дори
стотици пъти по-сериозни в количествено и качествено отношение. Макар и
аргументите тук да са практически безкрайни, още един последен трябва да бъде
изтъкнат. А той е, че докато председателят и членовете на КЗЛД се занимават с
една сревнително тясна и ограничена правна материя, председателят на НС се
занимава практически с цялата правна реалност на правовия ред в Република
България. Поради изложените съображения §.4 от законопроекта е нелеп по
същността на претенцията си.
2. Разпоредбата на на чл.12, ал.1 от ЗЗЛД да придобие следното съдържание
„Оправомощени със заповед на председателя на комисията лица от
администрацията й осъществяват контрол чрез предварителни консултации,
проверки и съвместни операции за спазване на Регламент 2016/679 и на този
закон“.
Мотиви: И досега действащият текст, и предложеният нов текст страдат от
толкова дълбоки несъвършенства, че едва са търпими от юриспруденцията.
Недостатъците, недомислиците и явните неразбираниия само в един-единствен
нормативен текст са толкова много, че е чак учудващо огромното им количество,
и затова трябва да бъдат изброени пунктуално, както следва:
Първо, в съвременната публична сфера, нито органите на власт (колективни или
еднолични), нито ръководителите на съответните ведомства не са пряко и
ежедневно ангажирани с чисто фактологична и експертна работа в кръга на
компетенциите им. За сметка на това те извършват общо ръководство на
подчинените им структури. А тяхната администрация (и най-вече
специализираната такава) ги подпомага в детайлите на изпълнение на
правомощията, които са им възложени по закон – аргумент от чл.5, ал.1 от ЗА и в

конкретиката на настоящето изложение – аргумент от чл.9, ал.1 от ЗЗЛД. Ако бяха
лично ангажирани например с контролна дейност председателят, членовете на
комисията и комисията като колективен орган не биха имали нужда въобще от
администрация. Още един аргумент тук е налице с изключителна тежест – със
сигурност не може да се докаже нито един случай, при който председателят,
членовете на комисията или самата комисия в цялост лично, персонално и пряко
са извършили която и да е проверка за спазване на ЗЗЛД. Нормативният език не е
пожелателен или празнословен. Той не търпи текстове, изпразнени откъм
съдържание, което не кореспондира с действителността.
Второ, ако би извършил лично проверка и при установяване на нарушение би
издал Акт за установяване на административно нарушение (АУАН),
председателят би бил поставен в ситуация на изключително грубо погазване на
националната ни правна система и на фундаментите на правното
пространство на целия Европейски съюз. Разпоредбите на чл.12, ал.1 и на чл.43,
ал.2 на ЗЗЛД и понастоящем са несъвместими и в крещящо противоречие с
основни правни постулати. Проблемът на горните разпоредби в тяхната
функционална и процедурна връзка е в тоталното им несъобразяване с
правилото на чл.51, ал.1, б.“б“, предложение първо от
Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН), което гласи, че „не може да
участвува в разглеждането на административнонаказателна преписка и в
издаването на наказателно постановление длъжностно лице, което е съставило
акта за нарушението. При тази абсолютна процесуална пречка, председателят на
комисията, който е извършил проверката, съставил е АУАН и впоследствие и
издал наказателното постановление (НП) ще наруши категорична законова
забрана от рода на фундаменталните такива, която със съществуването си
гарантира правото на защита на лицата. Тук дори е налице задължителна
съдебна практика и то от цели 45 (четиридесет и пет) години, а именно:
Постановление № 10 от 28.IX.1973 г., Пленум на Върховния съд, По някои
въпроси относно практиката по административнонаказателен характер
дела: „14. Има случаи, когато самият актосъставител издава и наказателното
постановление. Това е недопустимо поради изричната разпоредба на чл. 51, ал. 1,
б. "б" ЗАНН.“ В настоящия казус е налице или непознаване на законовите
текстове и на съдебната практика на върховните съдилища, или за безгрижното
им игнориране. И незнанието им обаче, и пълното им отричане са опасни за
Правовата и Демократична държава. Като последствие – всяко едно НП, издадено
от председателя по горния нарушаващ закононодателството начин би било
нищожно в пълната си незаконосъобразност и би било отменено от който и да е
сезиран за това съдебен състав. Тогава се поставя въпросът – защо е необходимо
съществуването на орган на власт, който нарушава правовия ред? В една
модерна държава, член на ЕС отговорът е кратък и ясен.
Трето, нито председателят, нито членове на комисията, нито комисията в нейната
цялост „упълномощават“ лица от администрацията на комисията за
осъществяване на контролна дейност. При делегиране на правомощия или на част
от тях в публичната сфера действа института на оправомощаването, а не на
„упълномощаването“. Шокиращо е, че разликата между двата правни института,
имаше нужда да бъде изрично изказана още веднъж преди 14 (четиринадесет)
години с Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. по по дело № ТР-4/2002,

ОС на съдиите на Върховния административен съд, докладчик съдията
Андрей Икономов, където inter alia е отразено и следното: „В практиката е
оформено правилното становище, че в случаите, когато законът употребява
думите “упълномощени” или “упълномощава”, всъщност се има предвид
“оправомощава” или “делегира”. Упълномощаването е частноправен институт,
със съответните особености, които ще се разгледат по-долу, и не съществува в
административното право…Различие има и при сравнение на делегирането с
упълномощаването.
Делегирането
на
властнически
правомощия
е
публичноправен институт, докато упълномощаването е частноправен. При
последното, което е едностранна правна сделка, пълномощникът действа от името
и за сметка на представлявания, а последиците от правните му действия възникват
направо за последния. За разлика от горното, при делегацията действията са от
името на органа, комуто са делегирани правомощия“. ЗЗЛД е от 2002 година,
тълкувателното решение е издадено две години по-късно, но е абсолютно
необяснимо как при изменението на чл.12, ал.1 през 2006 г. (две години след
тълкувателния съдебен акт) не е съобразено казаното от Върховния
административен съд.
Четвърто, няма нужда това оправомощаване да става от членове на комисията
или от комисията в нейната цялост. Това може да прави и председателят сам,
защото той извършва оперативното ръководство – „организира и ръководи
дейността на комисията“ съгласно чл.11, т.1 от ЗЗЛД. Per argumentum a fortiori
той може да делегира контролни дейности на който и да е служител от
администрацията на комисията.
Пето, дори да се приеме, че на самостоятелно основание всеки оправомощаващ
– председателят, всеки член на комисията, комисията в нейната цялост - могат да
възлагат контролни дейности на служители от администрацията на комисията,
така би се стигнало до управленски и организационен хаос, защото някои
служители биха получили задължителен мандат за много контролни дейности,
а други – никакъв такъв; приоритетите не биха били ясни (чий мандат да се
изпълни първостепенно – на този или на друг член на комисията, например);
въпроси от рода на конкуренция на мандати със сигурност биха възникнали с
натрупванията във времето и смяна на персоналния състав и т.н.
Шесто и последно, ако няма изрична законова дефиниция за понятието „одити“ в
автономното разбиране на ЗЗЛД и в терминологичното съревнование например
със Закона за Сметната палата (ЗСП), Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС), Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и други,
използването на този термин е некоректно и опасно, защото може да бъде
разбрано през призмата на друг законов акт. На следващо основание,
нормативният език не търпи омонимни форми – думи и изрази с еднакво
изписване или звучене, но с различно съдържание. При горепосочените четири
закона със сигурност целите и процедурите на одитите са коренно различни.
Нещо повече – и със собствен аргумент – прескиптивният юридически език не
понася правни институти, които са изказани чрез дублетни форми, както е в
случая. Или е налице проверка, или е налице одит. Правото не толерира
многословие, защото по начало предполага категоричен, ясен и точен изказ.
3. Разпоредбата на чл.12, ал.8 от ЗЗЛД да придобие следното съдържание: „В
случаите, когато с акта по ал. 7 е установено нарушение незабавно се съставя акт

за установяване на административно нарушение по реда на Закона за
административните нарушения и наказания“.
Мотиви: Налице е историческа възможност с §.9, т.5 от законопроекта, който
касае чл.12, ал.8 от закона да се поправи една крещяща юридическа
неперфектност. Проверката е форма на контролна дейност. При извършването й
може да не се открият никакви нарушения на законодателството от страна на
контролираните обекти. Логично, документално в този случай проверката
завършва с констативен акт. Когато обаче е открито нарушение, се прилагат
правилата на ЗАНН, съобразно автономния изказ на чл.36, ал.1 от този закон административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за
установяване на извършеното административно нарушение. Съставянето на този
акт трябва да е незабавно след установяване на нарушението в констативния акт,
който всъщност е нищо друго освен отчетен акт за извършената проверка.
Смесването на два правни акта – констативен акт и акт за установяване на
административно нарушение води до промяна на процесуалния ред в развитието
на производството – по реда на ЗЗЛД или по ЗАНН. Това е правно недопустимо.
Затова досегашната редакция в частта й „констативният акт е акт за установяване
на административно нарушение“ е правно недомислие и трябва да бъде
категорично изоставена. Вън от това изразът „по смисъла“ не е еднозначен с
израза „по реда“. Смисълът на акта за установяване на административно
нарушение по ЗАНН е самодостатъчен. Предложената по-горе редакция
преодолява това двусмислие и реферира към реда на ЗАНН, който е пределно ясен
и последователен в своята систематичност.
4. В чл.12, ал.2, т.2 думата „когато“ се замени с израза „при които“.
Мотиви: Налице е лош изказ, който или е безгрижен по същността си, или не е
бил осмислен при изготвянето на проекто-текста. Както е предложен
понастоящем, той изглежда така: „Предварителни консултации се извършват
когато се обработват данни в случаи, когато, съгласно решение на комисията се
застрашават правата и законните интереси на физическите лица“. Наречието
„когато“, макар и общо conditio, все пак по начало се съотнася към темпоралните
аспекти на нещата. Словосъчетанието „при които“, се отнася за определени
казуси, които са от съдържателно, процедурно или феноменологично естество.
Вън от това, натрупването на две „когато“ в едно изречение индикира към
недобро познаване на правилата на българския език.
5. В чл.12, ал.4 думата „одити“ да бъде премахната заедно с ограждащите я скоби.
Мотиви: Поздробно изложени по-горе.
6. В чл.12, ал.8 да не се създава изречение второ, като вместо това се създаде алинея
9 със следното съдържание: „В изпълнение на целите на чл.22 от Закона за
административните нарушения и наказания могат да се прилагат принудителни
административни мерки“, а сегашната алинея девета се преномерова на алинея
десета.
Мотиви: Първо, принудителните административни мерки (ПАМ) не са
алтернатива на административните наказания. Вярно е, че и едните, и другите
представляват мерки за принуда, налагани от публичните власти
(„администрацията“), но те не са взаимозаменяеми и взаимоизключващи се, за да
бъдат каквато и да е алтернатива едни на други. Те имат съвсем различни, макар
и близки цели – видно от сравнението разпоредбите на чл.12 и чл.22 от ЗАНН.

Най-общо казано, ПАМ са коригиращи и дисциплиниращи мерки, а
административнните наказания са санкционни такива.
Второ, те се налагат по различен процесуален ред – по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съответно – по реда на ЗАНН.
Трето, сами по себе си принудителните административни мерки могат да бъдат
няколко, като няма ограничение в броя им, стига в конкретния случай да се
постигат целите на чл.22 от ЗАНН. Нещо повече, за тях не важи принципът Non
bis in idem, като това е валидно дори и при наложено наказание и няколко
приложени административни мерки в същия случай (виж например: Решение №
14926 от 10.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 4823/2014 г., VII о., докладчик
председателят
Йовка
Дражева:
„Прилагането
на
принудителна
административна мярка не представлява административно наказване, поради
което е неоснователно оплакването, че в случая жалбоподателят е наказан два
пъти за едно и също нещо“). Изразът в законопроекта „може да се наложи
принудителна административна мярка“ игнорира чл.22 от ЗАНН и насочва или за
липса на достатъчно познания относно правната материя, или за незачитане на
действащия понастоящем правов ред в страната. Мерките трябва да са
нормативно предвидени в множествено число, а не в единствено, а глаголната
форма трябва да е „прилагам“, а не „налагам“.
7. В чл.12, новата предложена алинея 10 (която, ако се приеме горното, ще стане
алинея единадесета) да придобие следното съдържание: „Съвместни операции с
надзорни органи на държави членки се извършват за обединени разследвания и
общи мерки и в тях могат да участват освен лицата по ал.1 и оправомощени
представители на държавата членка“.
Мотиви: Първо, нормативният език не търпи три думи с един и същ корен в едно
изречение, в случая – с основа „съвместен“ и затова втората и третата дума трябва
да са синонимни, но не и със същата основна структура.
Второ, не би трябвало в законов текст да се изписва въобще изразът „по
целесъобразност“. Същият, разбиран като дискреционна власт, тоест – действия
в условията на избор, на преценка, на оперативна самостоятелност дава
възможност да се направи или да не се направи нещо в рамките на правомощията.
Обратното – обвързаната компетентност задължава органа да действа. В
условията на членство в ЕС органите на Република България трябва да
съобразяват и принципа на лоялното сътрудничество с институциите на ЕС и с
органите на другите държави членки, а при някои случаи той изисква действие,
което не може да бъде неглижирано от преценката по целесъобразност.
Трето, членовете на надзорни органи от друга страна членка винаги могат да
участват в съвместни операции с членове от нашата КЗЛД, защото те са със същия
по ранг и по материя правен статут, но с национална компетентност.
Четвърто, няма нужда да бъдат изброявани „лица, членове или … представители“,
защото при международното сътрудничество или такова в рамките на ЕС е
абсурдно дори да бъде помислено, че неоторизирано лице ще участва в съвместни
операции. Неговата компетентност задължително ще произтича или от законова
разпоредба, или от мандат, предоставен му от орган на власт.
Пето, тук отново, както подробно бе отразено по-горе, не може и да става дума
за „упълномощаване“, защото всъщност става въпрос за „оправомощаване“ (виж
отново ТР 4/2004 на ВАС).

8. В предложената разпоредба на чл.12а, ал.1 след думата „тайна“ да се добави
изразът „или информация“, като по-нататък текстът се запази в предложения вид.
Мотиви: Глава девета „Данъчна и осигурителна информация“ от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) урежда правната материя не с даден
вид тайна, а с определена информация, която обаче по степен на достъпност дори
е по-защитена от някои видове тайни. Този пример, както и някои други в
българското законодателство трябва да бъдат отразени за знание, и само в
преценката на законодателя е да задължи или не администратора на лични данни
към съдействие на надзорния орган КЗЛД.
9. В предложената разпоредба на чл.25з, ал.2 изразът „в 30-дневен срок от“ да бъде
заменен с думата „след“.
Мотиви: Налице е проекто-разпоредба, която в предложения си вид
противоправно нарушава права и законни интереси на физически лица. Ако бъде
приета така, както е предложена, неодобреният участник в процедура по подбор
на персонала се явява „заложник“ на субекта, организирал процедурата по
подбор, ако не поиска в 30-дневен срок своите представени за целите на
процедурата документи. По този начин на него биха били нарушени правата на
собственост по смисъла на чл.17 от Конституцията на Република България (КРБ)
и по чл.1 от Протокол № 1 от Конвенцията за правата на човека и основните
свободи (придобила популярност и като ЕКПЧ). Също така би се препядствало по
абсолютно неправомерен начин правото на лицето да участва в други подбори
при други работодатели или органи по назначаване, защото му липсват
документи, намиращи се при предишните кандидат-работодатели, които не са му
ги върнали, защото е изтекъл горния срок. Така ще се наруши правото на труд на
лицето по смисъла на чл.48 от КРБ. Не по-малко важно е, че се нарушава общия
принцип на пропорционалност, визиран в чл.6 от АПК – първо, общо като липса
на съразмерност при съотнасяне на 3-годишния срок по предложената алинея
първа на чл.25з към 30-дневния срок по втората алинея; и второ – при погазване
на изискването за по-благоприятно третиране на правния субект. Всъщност, найголемият проблем тук е, че тези срокове за посочени произволно, не са от никаква
полза за правовия ред, но със сигурност са във вреда на правните субекти.
10. В чл.37а, ал.2 изразът „Закона за електронния документ и електронния подпис“
да се замени с израза „Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
Мотиви: С изменения и допълнения в „Държавен вестник“, бр.85 от 24 октомври
2017 година, заглавието на закона е изменено в горния вид.
11. В предложения чл.84, ал.2 текстът да описва точно и ясно видовете мерки,
основанията за прилагането им, и процедурата за реализирането им.
Мотиви: Принципът на законоустановеност е заложен и в чл.23 от ЗАНН и с
пълна сила важи и за ПАМ. Цитираната разпоредба указва, че случаите, когато
могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид,
органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за
тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или указ. Това означава, че не
е възможно с Правилник за дейността на КЗЛД да се нормира каквото и да е във
връзка с основанията, видовете и процедурите за ПАМ. Това може да стане само
и единствено със ЗЗЛД, доколкото в сега действащата правна система за
Република България няма нормативни укази. Обратното би означавало

тържество на административния произвол, нещо, което е недопустимо в
Правова държава.
12. Разпоредбата на чл.87, ал.1 да придобие следния вид: „Актовете за установяване
на адмниистративни нарушения се съставят от оправомощени със заповед на
председателя на комисията лица от администрацията й“.
Мотиви: По този начин се постига пълно съответствие с предложеното по-горе в
II, т.3, както и с чл.37, ал.1, б.“б“, предложение първо от ЗАНН. Нещо повече, ако
се запази изразът „член на комисията“, би се нарушил постулатът Ne procedat
iudex ex officio (Съдията не трябва да се самосезира служебно). Това е така,
защото от гледна точка не на легалност, а на легитимност, в очите на
обществеността КЗЛД, председателят й и членовете й са едно цяло. Затова не бива
в никакъв случай, особено когато нарушението е базирано на предишно дадено от
комисията предупреждение, разпореждане, консултация, становище или други
подобни, член на комисията – като „част от цялото“ – да установява извършеното
административно нарушение, защото по този начин констатира служебно
нарушение на собствено основание. Именно затова АУАН трябва да бъдат
съставяни единствено и само от служители от администрацията на КЗЛД.
Последният аргумент, който трябва да бъде изтъкнат тук е, че макар да биха могли
да имат компетентност въз основа на законова норма, членовете на комисията
е напълно възможно да не притежават необходимите компетенции за съставяне
на АУАН.
13. Разпоредбата на чл.87, ал.3 да придобие следното съдържание: „Имуществените
санкции и глобите подлежат на доброволно изпълнение от санкционираните лица,
а при неизпълнение – по принудителен ред съобразно действащото
законодателство“.
Мотиви: Проекто-текстът е ограничителен и показва непознаване нито на
основни
постулати
на
правната
ни
система,
нито
на
административнонаказателния процес, нито на изпълнителния процес в неговата
цялост. Първо, изразът „по влезли в сила наказателни постановления“ е
безсмислен сам по себе си, защото отрича възможността лицето да заплати
сумата по имуществена санкция или глоба преди влизане в сила на наказателното
постановление. Безспорен факт е, че българската юриспруденция в последния
половин век е затънала до шия във формализъм от най-ужасяващ тип. Тя е
вторачена в механична процедурност, като игнорира целите на закона.
Фундаменталният текст на чл.12 от ЗАНН е пределно ясен - административните
наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към
спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и
предупредително върху останалите граждани. Следователно, ако един нарушител
не оспори виновното си противоправно деяние, той може да понесе санкционната
административна си отговорност веднага. Дори и да звучи абсурдно, това може
да се случи и преди издаване на НП, камо ли преди влизането на същото в сила.
Със същото основание, нарушителят може да плати глобата и имуществената
санкция дори и преди съставянето на АУАН. Със сигурност това и точно това е
пример за следване духа на закона в контекста на целите на наказанието по
смисъла на чл.12 от ЗАНН.
Второ, във връзка с първото, доброволността като правен подход трябва да се
адмирира, а не да се ограничава с измислени правни норми. Доброволността при

административното наказване може да се приеме и като „само-наказване“. Ако то
е в границите на предвидените наказания, съобразно чл.2, ал.1 от ЗАНН,
платената имуществена санкция или глоба е заплатена на годно правно
основание. Естествено, за формално мислещите подобен подход е еретичен по
същността си, но това не е проблем на Правото, което като динамичен и развиващ
се феномен след време само ще отчита застоя в мисленето в определн етап от
развитието на правната мисъл.
Трето и последно, изразът „по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс“ е изключително проблематичен, на поне две основания. Едното е, че
реферира на принудително изпълнение по смисъла на този кодекс, отричайки
напълно доброволното изпълнение. Другото е, че не си дава сметка за други
процесуални възможности за изпълнение – тези по Гражданския процесуален
кодекс (ГПК) и по АПК. Това ограничава възможностите за изпълнение и
повишава неимоверно риска от пълно неизпълнение на санкционното
административно задължение.
14. Разпоредбата на чл.87, ал.5 от законопроекта да отпадне изцяло.
Мотиви: И при сега действащия чл.43, ал.5 от ЗЗЛД няма разумно обяснение защо
сумите от глоби и имуществени санкции трябва да постъпват в бюджета на
комисията. Дежурното обяснение, че „по този начин се стимулира контролната и
санкционната дейност“ не е валидно. Първо, няма никаква логика да се очаква
събраните по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
имуществени санкции и глоби да са в пълния им очакван размер. И това е така,
защото по ДОПК действат публичните изпълнители на Националната агенция за
приходите (НАП). Те са ангажирани с безброй изпълнителни дела, като повечето
от тях са по типични данъчни и осигурителни въпроси. Глобите и имуществените
санкции на КЗЛД „не са приоритетни“ за който и да е публичен изпълнител,
защото те са атипични за НАП. Второ, не е видно какъв е стимулът за публичния
изпълнител на НАП да събира глоби и имуществени санкции, които ще отиват в
друг бюджет, а не в този на НАП, и по този начин няма да повлияят пряко или
косвено на неговото възнаграждение. Трето, дори и тези суми да постъпят в
бюджета на КЗЛД е спорно дали съществува информационна система, която да
отрази приноса на председателя, член на комисията или служител от
администрацията й относно съответната глоба или имуществена санкция.
Следователно, тези суми на общо основание би трябвало да постъпват в
държавния бюджет.
In fine: Искрено се надявам в процеса на обществени консултации да се подходи
акуратно, прецизно и в съдържателен план да се съобразят всички изказани погоре предложения и аргументите към тях, като се отчитат и всички принципи,
фундаменти и постулати на правовия ред, действащ в Република България.
Крайно време е да се възвърне добрата и здравословна практика на стриктно
следване на логиката и духа на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за
прилагане на Закона на нормативните актове, при точно съответствие на
Констиутцията на Република България и съгласуваност с останалото действащо в
страната законодателство.
София, 13 май 2018 година
С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

