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ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОКЛАД
от
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСНО: нова обществена консултация по чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) на 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.)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за
придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието,
бе публикуван в съответствие с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за обществено обсъждане на 2 март
2021 г. В хода на обществените консултации постъпиха съществени становища по
следните теми:
1.
Относно отлагането на изпита за придобиване на юридическа
правоспособност за месец ноември с цел студентите, 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:
В становища, публикувани както на Портала за обществени консултации, така и
получени официално в Министерството на правосъдието, например от доц. д-р Захари
Торманов – декан на Юридическия факултет на Университета за национално и световно
стопанство, от г-жа Диана Ковачева- омбудсман на Република България, се посочва, че
предложеното от Министерството на правосъдието провеждане на изпита за юридическа
правоспособност през месец ноември ще даде възможност само на една част от
студентите, чиито държавни изпити са били отложени поради противоепидемичните
мерки, да се явят на този изпит. Предлага се завършилите студенти по специалност
„Право“ да имат възможност да се явят на изпит за юридическа правоспособност до края
на годината или отлагане на изпита за месец януари 2022 г.
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С цел осигуряване на възможност на максимален брой стажант-юристи да се
явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, предлагам изпитът да
бъде отложен за месец декември 2021 г., като срокът за подаване на документи бъде
удължен съответно до края на месец октомври 2021 г. Предложението изпитът да бъде
отложен за месец януари 2022 г. не може да бъде споделено, тъй като съгласно чл. 299,
ал. 3 от Закона за съдебната власт изпитът се провежда два пъти годишно.
2.
Относно предложението в регистъра на лицата, придобили юридическа
правоспособност, имената на физическите лица да бъдат публикувани само като име и
фамилия с цел осигуряване на 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:
Получено е становище от Комисията за защита на личните данни, в което се
посочва, че както Регламент (ЕС) 2016/679, така и Законът за защита на личните данни
не забраняват обработването на лични данни, в частност пълното име на физическите
лица. Действащият към момента режим за вписване в регистъра на пълното име на
лицата, придобили юридическа правоспособност, е целесъобразен, тъй като по този
начин се предоставя възможност за тяхната по-безспорна идентификация. Тя е свързана
с една от основните цели на регистъра, а именно да способства за гарантиране на
правната сигурност и защита на правата, свободите и законните интереси на участниците
в гражданския и търговски оборот. Становище в подобен смисъл е получено и от
Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.
Предлагам проекта на наредба да бъде съобразен с тези становища, като
предложената разпоредба отпадне от проекта.
С оглед на цитираните предложения проектът на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
е преработен, като посочените предложения са приети и отразени в проекта на
нормативен акт.
Съдебната практика приема (Решение № 5921 от 12 май 2017 г. на Върховния
административен съд на Република България - петчленен състав - II колегия по адм. дело
№ 7560/2015 г.), че: „Целта на разпоредбата на чл. 26 от ЗНА е да се даде възможност на
заинтересованите лица да упражнят правото си на участие в производството по
подготовка на актове, засягащи техни законни интереси. Публикуването, разгласяването
на проекта на акта е начинът, чрез който принципът за откритост и съгласуваност,
заложен в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, намира част от своето проявление спрямо засегнатите
лица и за чието спазване следва да следи на първо място органа, в чиито правомощия е
да приеме или не дадения проект… Следва да се има предвид, че за да се обезпечи
правото на възражение на засегнатите лица трябва или административният орган да
приеме проекта такъв какъвто е бил публикуван, или да отлага решението си до
изпълнение на процедурата по чл. 26, ал. 2 от ЗНА при всяко направено предложение за
изменение в проекта. Обратното би означавало, че органът би могъл всеки път по своя
преценка да публикува за обсъждане проект на нормативен акт с оскъдно съдържание,
което в последствие да бъде коренно изменено или съществено допълнено, като
промените без да бъдат оповестявани или подлагани на обсъждане ще могат да бъдат
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приемани от съответния административен орган, без обществеността да е запозната с
тях.“
С оглед на цитираната съдебна практика и на спазването на посочените в ЗНА
принципи смятам, че измененият съществено проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
следва да бъде публикуван за ново обществено обсъждане, като на заинтересованите
лица се предостави 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
Определянето на 14-дневен срок е мотивирано от обстоятелството, че промяната
в наредбата означава създаване на нова организация в Министерството на правосъдието
за провеждане на отложения изпит, както и от необходимостта за създаване на правна
сигурност по отношение на всички заинтересовани страни относно момента на
провеждане на изпита. Следва да се отчита и обстоятелството, че обществената
консултация е повторна, като вече са проведени 30-дневни обществени консултации със
заинтересованите страни, както и че направените в хода на обществените консултации
предложения са приети и отразени в проекта на нормативен акт.
С оглед на изложеното предлагам провеждане на нова обществена консултация
на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, както и да
бъде извършено повторно съгласуване с Комисията за защита на личните данни, а също
така с деканите на юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство, които отправиха
предложения за нормативни промени във връзка с предоставянето на възможност за
студентите, 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, както и с ръководителя на департамент
„Право” на Нов български университет.
Приложения:
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за
придобиване на юридическа правоспособност;
2. Мотиви към проекта на наредба;
3. Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на
становищата, получени при съгласуване на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа
правоспособност.
4. Съгласувателно писмо.
С УВАЖЕНИЕ:
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
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