Коментари по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни
публикувани до 26 January 2022 г. 12:30:16 ч.

Коментар 1
Автор: Sir Humphrey
Дата: 15 May 2018 г. 19:45:14 ч.
Коментар:

От повече от половин година насам Закон за електронния документ и електронния подписне
съществува. Заглавието е изменено с ДВ бр. 85/2017 г. и законът вече се казваЗакон за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги(ЗЕДЕУУ).
Предлаганият текст на ал. 2 на новия чл. 37а"Заявление може да бъде отправено и по електронен
пътпо редана Закона за електронния документ и електронния подпис."е некоректен. ЗЕДЕУУ не
предвижда никакъв ред за такова нещо. Редът за подаване на електронни изявления/документи е
разписан в Закона за електронното управление (Глава Втора, Раздел II, чл. 19 и следващите). В
ЗЕУ е разписан и ред за приемане на електронни изявления/документи от страна на
администрацията. Поради описаните причини текстът на на ал. 2 на новия чл. 37а трябва да се
промени както следва:"Заявление може да бъде отправено и по електронен пътпо реданаЗакона
за електронното управление."**** Вносителите на законопроекта следва да имат предвид, че
предлаганите с§18 нови разпоредби създават нова административна услуга, тъй като част от
легалната дефиниция на "административна услуга" (съгласно Допълнителните разпоредби на
Закона за администрацията и Закона за електронното управление) е:"в) извършване на други
административни действия, които представляват законенинтерес за физическо или юридическо
лице".
Коментар 2
Автор: xpert
Дата: 17 May 2018 г. 11:37:50 ч.
Коментар:

Поради въведените не малки рестрикции в закона и силното ограничаване на възможностите пред
органите на местната власт правя следните предложения:
1. Да се предвиди в закона и/или в други закони право на актосъставителите по ЗАНН, които не са
полицаи - примерно инспекторите към общинските инспекторати да имат право те, като
актосъставители, да изискват лична карта или друг документ за самоличност от нарушителите с цел
съпоставка на посочените от нарушителя данни за нуждите на актосъставянето и тези в личната му
карта относно тяхната достоверност. В момента такава възможност не съществува.
2. Да се предвиди в закона и/или в други закони право член на комисия за провеждане на
обществена поръчка/конкурс/търг и пр. от упълномощен участник в посочените процедури да може
да прави проверка дали физическото лице, присъстващо на публичните заседания на процедурите е
това, което е посочено в пълномощното с оглед избягване извършването на действия от
неоправомощено лице и опорочаване на процедурата. В момента такава възможност по закон не е
предвидена.
Коментар 3
Автор: xpert
Дата: 17 May 2018 г. 11:39:41 ч.

Коментар:

3.Да се предвиди в закона и/или в други закони право общински служител, който сключва договори по
обществени поръчки/търгове/конкурси/концесии и пр.да изисква лична карта или друг документ за
самоличност от лице, което е дошло да подпише договор в резултат на проведена процедура по
обществена поръчка/търг/конкурс и пр. с цел да се провери дали лицето, подписващо договора е
фактически това, което е посочено в договора за да се избегне подписването на правнообвързващ
договор от неоправомощено лице и последващото му опорочаване.В момента такава възможност по
закон не е предвидена.
4.Да се предвиди в закона и/или в други закони правоорган по приходите да изисква лична карта или
друг документ за самоличност от лице, което подава данъчна декларация по ЗМДТ с цел проверка на
достоверността и правилността на декларираните данни и това дали декларацията се подава от
данъчнозадължено лице.В момента такава възможност по закон не е предвидена.
Коментар 4
Автор: xpert
Дата: 17 May 2018 г. 11:45:12 ч.
Коментар:

5.Да се предвиди в закона и/или в други закони правослужител от отдел „Общинска собственост“ при
проверка на място да изисква лична карта или друг документ за самоличност от лице, което е
наемател на общински имот с цел установяване дали това лице, което се намира в имота е
посоченото в договора за наем. Проверката се прави за да се установи дали общински имот не се
ползва от лица, които не са страни по договора за наем.
Практиката е показала, че много лица, с цел увреждане на други такива, се представят с имена,
които не са техните такива - подават жалби от чуждо име, подписват документи от чуждо име и пр.
Страхът от наказателна отговорност не е достатъчен и в повечето случаи се стига до образуването
напроизводства срещу неизвестен извършител, които потъват в аналите на прокуратурата и
резултат по тях няма, а вредата е причинена.
Ако такава възможност не се предвиди в специалните закони като ЗОС, ЗК, ЗОП ЗМДТ, ДОПК и пр.
ще се стигне до там, че всеки ще може да се предсатвя за някого и да пищше жалби срещу когото си
поиска, което силно ще влоши отношенията между членовете на обществото, ще създаде недобра
среда за живот, ще върне времената на анонимните доноси, защото предсатвянето с чуждо име е
равносилно на анонимност и ще задръсти администрациите с измислени преписки за
несъществуващи нарушения. Граждански дълг е всяко едно лице да сезира компетентните органи за
нарушения на правовия и обществен ред и да застане с името си зад това.
Коментар 5
Автор: xpert
Дата: 17 May 2018 г. 11:53:21 ч.
Коментар:

В момента Търговския регистър, Регистъра Булстат, имотния регистър изобилстват с лични данни, а
достъпът до тях е свободен. Спокойно от търговския регистър може да се види ЕГН на дадено
физическо лице, което е упражнявало или упражнява търговска дейност и по това ЕГН в имотния
регистър може да се види какви имоти притежава. Да не говорим, че търговския регистър има
сканирани и подписите на физическите лица. В регистъра за публичността на лицата заемащи висши
държавни длъжности се виждат тяхното ЕГН. Има безброй места от които могат да се видят личните
данни и тези места са все поддържани от изпълнителната власт. Редно е да се направят
съответните изменения за да се поправи тази несправедливост.

Коментар 6
Автор: xpert
Дата: 17 May 2018 г. 14:46:34 ч.
Коментар:

В мотивите, противно на чл.28, ал.1, т.3 от Закона за нормативните актове не са посочени
финансовите средства, необходими за прилагане на новата уредба, а именно - промяната в чл.7,
ал.4 от закона, с която се увеличават заплатите на членовете на комисията с повече от 30%. Кое
налага тази промяна, има ли финансов анализ, колко ще струва това на бюджета, от къде ще дойдат
тези средства, кои сектори ще бъдат ощетени. Пълно мълчание. Така ли се правят вече законите - на
тъмно.... май наистина трябва повече светлина за действията на изпълнителната власт и нейните
структури.
Коментар 7
Автор: BIA_bg
Дата: 28 May 2018 г. 17:12:13 ч.
Коментар:

Становището на БСК е публикувано на адресhttps://www.bia-bg.com/standpoint/view/24254/
Коментар 8
Автор: asenova
Дата: 30 May 2018 г. 16:11:28 ч.
Коментар:
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Автор: asenova
Дата: 30 May 2018 г. 16:14:57 ч.
Коментар:

,

,

,

11 .

-

-

.

,

,

."

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western {
font-family: "Calibri",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt;
}a:link { color: rgb(5, 99, 193); }
,
1.
2. ,
2.

. 85 , :
,
, .
, ,
II (), III ( ), IV (
,
,
.
,
. 10 000 .
-,
,

), V (
), VI ( ), VII ( ) IX (
"1984" ,
, .
,
, .

),

.

