МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА № 1 ОТ 2019 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
(ОБН., ДВ, БР. 13 ОТ 2019 г.)
На основание чл. 297а от Закона за съдебната власт министърът на правосъдието
издава наредба, с която определя:
1. реда за назначаване и разпределение на стажант-юристите;
2. реквизитите на издадената на стажант-юриста стажантска книжка;
3. документите, критериите, стандартите, етапите и предметния обхват на
стажантските програми;
4. реда за осъществяване на контрол за изпълнението на стажантските програми;
5. реда за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
6. реда за поддържане на публичен регистър на лицата, придобили юридическа
правоспособност.
В изпълнение на горната разпоредба, министърът на правосъдието е издал
Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (Наредбата)
(обн., дв, бр. 13 от 2019 г.)
Причините, които налагат предложените промени са свързани, от една страна с
привеждането на разпоредбите на Наредбата в съответствие с 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) (Регламент (ЕС)2016/679) и със Закона за защита на личните данни,
и от друга страна с осигуряването на възможност за стажант-юристите, чиито държавни
изпити са били отложени поради въведените противоепидемични мерки, да могат да се
явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през настоящата година.
Съгласно чл. 35 от Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на
юридическа правоспособност в Министерството на правосъдието се съставя и поддържа
публичен регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност, достъпът до
който е свободен. Разпоредбата на чл. 37 от Наредбата регламентира данните, които се
вписват в регистъра, включително трите имена на лицето, придобило юридическа
правоспособност.
Регламент (ЕС) 2016/679 наред със Закона за защита на личните данни определят
правилата за защита на основните права, свободи и интереси на физическите лица и поспециално правото на защита на личните им данни.
Разпоредбата на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 дефинира понятието „лични
данни“ като 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,
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умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо
лице.
Трите имена на лицето по безспорен начин могат да идентифицират пряко
физическите лица, вписани в регистъра на лицата, придобили юридическа
правоспособност, поради което попадат в обхвата на посочената дефиниция и могат да
бъдат определени като лични данни. В този смисъл е и предложената редакция на
разпоредбата на чл. 37, т. 1 по отношение на имената на физическите лица, които следва
да бъдат публикувани само като име и фамилия. Двете имена не представляват лични
данни, тъй като не водят до безспорното индивидуализиране на физическото лице.
Предложено е удължаване на срока за създаване на регистъра по чл. 35 от
Наредбата, указан в § 2, ал. 1 от преходните и заключителните й разпоредби, до края на
2022 г., с оглед необходимостта от технологично време за изготвянето на техническата
спецификация, одобряването й от Държавна агенция „Електронно управление“ и
провеждане на обществена поръчка за създаване на регистър на лицата, придобили
юридическа правоспособност.
На следващо място поради въведените със заповед на министъра на
здравеопазването временни противоепидемични мерки и ограничения, насроченият за
месец ноември 2020 г. държавен изпит по публичноправни науки е отложен и проведен
през месец януари 2021 г., след отпадане на съответните ограничения от заповедта на
министъра на здравеопазването.
Предвид сроковете за подаване на заявления за започване на 6-месечния стаж по
чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт (до 15-то число на месеца, предшестващ
началото на стажа), завършилите специалност „Право“, които са подали заявления до 15
февруари 2021 г., ще могат реално да започнат стажа си от 1 март 2021 г.
Съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата заявлението с приложенията към него за
изпита през месец октомври се подава най-късно до края на месец август, което прави
практически невъзможно явяването на изпита през месец октомври 2021 г. на стажантюристите, започнали стажа си през месец март 2021 г.
Предвид изложеното, е предложена преходна разпоредба, която урежда
възможността през 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност
вместо през месец октомври да се проведе през месец ноември, съответно документите
за явяване на изпита да се подават до края на месец септември, което от своя страна ще
позволи на стажант-юристите, започнали стажа за придобиване на юридическа
правоспособност през месец март 2021 г. да се явят на изпит за придобиване на
юридическа правоспособност през настоящата година.
Очакваният резултат от прилагането предложената уредба е от една страна
подобряване на защитата на личните данни, а от друга страна – създаване на улеснение
за стажант-юристите относно полагането на изпита за юридическа правоспособност през
настоящата година.
За прилагането на разпоредбите на проекта на Наредба няма да са необходими
финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие
върху държавния бюджет.
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