Коментари по Проект на Наредба за информационната система на
съдебното изпълнение
публикувани до 28 November 2021 г. 04:07:54 ч.

Коментар 1
Автор: ykrastev
Дата: 09 June 2021 г. 09:59:51 ч.
Коментар:

Проектът на чл. 9 не съответства на чл.5, ал.1 в частта "които имат правно основание за достъп до
информацията" и чл. 31, ал.1 от Закона за адвокатурата.

адв. Ясен Кръстев, АК Варна
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Коментар:

Становище на СНЦ "Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество" /ЕНАПС/:
1.В Раздел II Право на достъп до ИССИ, чл.9 да се направят следните изменения:
В ал.1, т.2 да се премахне текстът: „,съобразно обема на представителната власт, определен в
пълномощното, представено по изпълнителното дело“;
В ал.1, т.4 да се добави изречението „Правният интерес се предполага винаги, когато справката е
поискана от адвокат.
С предложените редакция и допълнение ал.1 ще придобие следния вид:
(1) Право на достъп по чл. 6 имат:
1. взискателят или длъжникът по изпълнителното дело;
2. пълномощникът на взискателя или на длъжника по изпълнителното дело;
3. законният представител на взискателя или на длъжника;
4. други участници в изпълнителното производство при обоснован правен
интерес. Правният интерес се предполага винаги, когато справката е поискана от адвокат.
2.В ал.3, в края на първото изречение да се добави „или адвокати“
С предложеното допълнение ал.3 ще придобие следния вид:
(3) Достъпът на лицата по ал. 1 се осъществява посредством квалифициран електронен подпис и
след проверка дали те са страна по делото или адвокати. Квалифицираният електронен подпис на
физическите лица трябва да съдържа ЕГН.
3. В ал.8 да се се допълни „включително с Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия
адвокатски съвет“.
С предложеното допълнение ал.8 ще придобие следния вид:
(8) За установяване на обстоятелствата по ал. 1-6 ИССИ може да обменя данни с други
информационни системи, включително с Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия
адвокатски съвет.

