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гр. София,  05.04.2019 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

 
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 52 състав, 

в публично заседание на 06.03.2019 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Силвия Димитрова  

  
 
 
  

  

при участието на секретаря Цонка Вретенарова, като разгледа дело номер 

12373 по описа за 2018 година докладвано от съдията, и за да се произнесе 
взе предвид следното: 

 Производството е по чл.145 и сл. АПК, вр. чл.38, ал.6 от Закона за защита 

на личните данни. 

Образувано е по две жалби против Решение №ППН-01-246/19.10.2018 г., постановено 

от КЗЛД: на  [фирма], [населено място], депозирана чрез пълномощника адв. Д. С. от 

САК в частта по т.1, отнасяща се до дружеството жалбоподател и цялата т.2 от 

същото и на  [фирма], [населено място], депозирана чрез пълномощника адв.Д. Р.-К. 

от САК в частта по т.1, отнасяща се до това дружество жалбоподател и цялата т.3 от 

същото. И в двете жалби са изложени доводи за неправилност на решението, като 

постановено в противоречие с материалноправни разпоредби, защото КЗЛД е приела, 

че дружествата са извършили нарушения на чл.32, §2 ОРЗД, който не е бил действащ 

към момента на извършване на нарушението, тъй като съгласно чл.99, т.2 ОЗРД 

същият се прилага считано от 25.05.2018 г. Освен това се твърди, че към датата на 

твърдяното нарушение и към датата на подаване на жалбата, въз основа на която е 

образувано административното производство КЗЛД не е имала компетентност да 

прилага корективни мерки по ОРЗД. Изложени са доводи и за неспазване на 

установената форма поради липса и неяснота на мотивите касателно администратор и 

обработващ лични данни, както и за допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила. И двете дружества искат отмяна на решението и присъждане 

на направените разноски. 

Ответникът по жалбите, Комисията за защита на личните данни, чрез старши 

юрисконсулт М. Р., оспорва жалбите с искане същите да бъдат отхвърлени. В тезата 



си излага аргументи в подкрепа на решението на КЗЛД, като такова издадено при 

спазване на правилата за подобен вид акт, както и съобразявайки го с разпоредбите на 

закона. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави 

възражение за прекомерност на адвокатските възнаграждения, заплатени от 

оспорващите. 

Заинтересованата страна Р. Х. Т., чрез процесуалния си представител адв. Р. М. от АК 

– Стара З. изразява становище за неоснователност на жалбите в представена писмена 

защита. Претендира разноски. 

СГП не взима становище по делото. 

По делото са събрани писмени доказателства, съдържащи се в приложената в заверено 

копие образувана пред КЗД преписка. Нови писмени доказателства в хода на 

съдебното производство не са представени от страните. 

Административен съд - София-град, в настоящия съдебен състав, като прецени 

събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с 

доводите и твърденията на страните, приема за установено от фактическа страна 

следното: 

Жалбите са депозирани в законовопредвидения  в чл.38, ал.6 ЗЗЛД 14-дневен срок от 

надлежни страни, адресати на оспореното решение, при което същите са процесуално 

ДОПУСТИМИ. Разгледани по същество, настоящият съдебен състав ги намира и за 

ОСНОВАТЕЛНИ. 

Производството пред КЗЛД е образувано на основание постъпила жалба с рег. № 

ППН-01-246 от 19.04.2018 г., подадена от Р. Х. Т. срещу  [фирма], ЕИК[ЕИК], 

съдържаща твърдения за неправомерно обработване на личните й данни. В жалбата 

било посочено, че на 06.02.2018 г. получила съобщение на мобилния си телефон от 

"Е.", [населено място]" З.,  [улица] да се яви, за да получи непотърсена пратка, 

изпратена на 03.02.2018 г. до [населено място] до лицето Р. А.. На същата дата тя 

посетила офиса на дружеството и след като удостоверила самоличността си и била 

предоставена товарителница №[ЕИК] от 03.02.2018 г. От тази товарителница се 

установявало, че на 03.02.2018 г. е посетила офиса на "Е." и е изпратила пратка до 

лицето Р. А., въпреки че тя не е посещавала този офис, не е изпращала пратка и не е 

упълномощавала друго лице да извърти тези действия от нейно име. В тази връзка Т. 

сезирала органите на МВР - [населено място] за извършване на проверка по случая. В 

резултат на извършената проверка от МВР било установено, че в резултат на 

непрофесионално отношение и поведение на служител на дружеството - М. С. Т., е 

предоставена възможност на непознато на Т. лице - Надежда П. Н. да има достъп до 

личните й данни, да ги ползва и да изпраща пратки до трети лица. Според Т., само 

една случайност - не получаване на пратката от адресата е позволила тя да узнае за 

извършената злоупотреба с лични й данни. Т. посочва, че като администратор на 

лични данни и в разрез с разпоредбата на чл.1, ал.2 ЗЗЛД, дружеството не може да 

гарантира защита на личните й данни от ползването им от трети недобросъвестни 

лица. Поискала е от КЗЛД да извърши проверка на дейността на  [фирма] по 

съхраняването и използването на предоставените им лични данни и да предприеме 

всички предоставени й от закона правомощия с цел санкциониране на дружеството и 

предотвратяване за в бъдеще на подобни възможности за нерегламентирано 

предоставяне и използване на личните данни. Към жалбата е приложила 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр. преписка № 

926/2018 г. по описа на Районна прокуратура - Стара З.. 



С писма с изх. №: ППН-01-246/2018 г.#1 и ППН-01-246/2018 г.#2 и двете от 04.05.2018 

г., Р. Т. и  [фирма] са уведомени за образуваното производство в КЗЛД. В отговор на 

писмото на 16.05.2018 г., Т. е представила съдържанието на съобщението изпратено 

от дружеството, възпроизведено на хартиен носител и е направила уточнение, че 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство не е обжалвано от нея. 

С писмо с рег. № ППН-01-246#3 от 11.05.2018 г.  [фирма] е взело становище по 

жалбата. Към писмото са приложени снимки от записи от видео наблюдение в офис 

Стара З. и товарителница с бар код№[ЕИК]. В становището най-общо дружеството е 

посочило, че при приемането на пратка №137487822 на дата 03.02.2018 г. в [населено 

място], площад "Б." е допусната грешка от страна на служителя - М. С. Т. при 

въвеждане на данните (телефонния номер) на подателя на пратката в системата на 

"Е.". При записване на първите цифри от телефонния номер на подателя на пратката 

-Надежда П. Н., системата извела информация за избор на подател. Телефонният 

номер на Н. не бил въведен докрай от служителя. Поради съвпадение в първите пет 

цифри от телефонните номера на Т. и Н., Т. въвел грешно данните на Т.. Дружеството 

информирало КЗЛД, че на 27.04.2018 г. Т. е подала заявление, с което е поискала да 

бъдат премахнати личните й данни (три имена, адрес и телефонен номер) от 

системата. Искането било удовлетворено и данните й били изтрити. За тези действия 

Т. била уведомена, като дружеството поднесло и официално извиненията си за 

създадените неудобства. От дружеството е представено и пълномощно с нотариално 

удостоверен подпис с рег. № 2037 от 04.04.2018 г. 

На основание чл.38, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на 

личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) с Решение на Комисията за 

защита на личните данни от проведено заседание на 27.06.2018 г., обективирано в 

протокол №29, жалбата е приета за редовна и допустима. На основание чл.38, ал.3 

ПДКЗЛДНА като страни в производството са конституирани: жалбоподател: Р. Х. Т. и 

ответна страна:  [фирма], представлявано от Н. Й. С. - управител, определена е дата 

за разглеждане на жалбата по същество - 18.07.2018 г. и са изискани допълнителни 

доказателства. В отговор [фирма] е посочило, че при приемане на пратката на 

03.02.2018 г. в офиса в [населено място], Т. е изискал телефонен номер от подателя на 

пратката - Надежда Н., тъй като той е един от идентификаторите, по който клиентите 

се разпознават в база данни на "Е.", използван като най-бърз начин за свързване с 

клиент. Тази функционалност в системата - автоматично предложение за избор на 

картон при въведени пет цифри от телефонен номер, била въведена с оглед спестяване 

на времето на клиента пред гишето. Дружеството посочило, че всяка инструкция и 

оперативен документ, касаещ извършването на пощенски услуги, се внедрява със 

заповед в системата на "Е.", която се качва в софтуерната система за електронно 

подписване от служителите. След тази грешка били взети мерки за промяна на 

функционалността на системата, дружеството се е свързало с Н., за да си вземе 

непотърсената пратка, като се обръща внимание на това, че Н. не била забелязала, че 

при подписване на документа, като подател било вписано друго лице, за да бъде 

отстранена грешката. Застъпва тезата, че грешката е техническа и че е съчетана с 

неспазване на инструкциите от страна на Т.. Посочило, че след установяване на тази 

грешка са предприети съответни действия. Приложило е допълнителни доказателства, 

а именно Инструкция за попълване на товарителница, опазване тайната на 

кореспонденция, стандарт за създаване и спиране на достъп до системите на Е., 

Инструкция за въвеждане режим на достъп до ИС на Е., действие по обучение на вече 



одобрен кандидат за конкретна длъжност в офис на Е. или в офис на търговски 

представител, инструкция за обработка на лични данни-служители, инструкция за 

обработка на пратки, договор за обработка на лични данни от 01.05.2018 г., политика 

на администратора, гарантираща неприкосновеността, защитата и сигурността при 

обработка на личните данни одобрена на 25.05.2018 г., Инструкция за подаване на 

искане за обработка на лични данни от клиент от 21.06.2018 г., Политика за 

упражнявана правата на субектите на лични данни, утвърдена на 12.06.2018 г., 

договор за търговско представителство от 01.04.2016 г., ведно със списък-приложение 

№1, 4 бр. анекси към него от 01.04.2016 г., от 23.12.2016 г., от 01.07.2017 г., от 

10.08.2017 г., 2 бр. анекси към него 10.10.2017 г., от 02.12.2017 г., анекс към него от 

01.03.2018 г., споразумение към договор за тьрговско представителство от 01.05.2018 

г., договор по чл. 22 от ЗПУ от 01.05.2018 г., постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство № 926/2018 г. на РИ - [населено място], заявление от Р. Т. от 

18.04.2018 г., доклад №[ЕИК], писмо с изх. № 5297/30.04.2018 г., споразумение за 

търговска активност от 10.10.2017 г. към договор за търговско представителство от 

01.04.2016 г. 

На 18.07.2018 г., съобразно разпоредбата на чл.39, ал.1 от ПДКЗЛДНА е проведено 

редовно заседание, за което страните били редовно уведомени и взели участие. Тъй 

като от представените доказателства е установено, че към датата на твърдяното 

нарушение 03.02.2018 г. в офиса, намиращ се в [населено място], площад "Б.", дейност 

е осъществявало  [фирма], на основание сключен с  [фирма] договор за търговско 

представителство от 01.04.2016 г. и анекси към него, с Решение на КЗЛД, 

обективирано в протокол № 32 от проведено редовно заседание на 18.07.2018 г. като 

ответна страна е конституирано дружеството "Парфюм 1", ЕИК[ЕИК], седалище и 

адрес на управление [населено място], представлявано от А. Н. Я. и Н. С. П., с начин 

на представляване: заедно и поотделно, изискани са допълнителни доказателства и 

информация от  [фирма] и е определена нова дата за разглеждане на жалбата по 

същество: 12.09.2018 г. 

От  [фирма] е предоставена информация, че преди дата 25.05.2018 г. клиентите не са 

уведомявани за това. че личните им данни се обработват от дружества, с които "Е. 

Експрес"' О. има сключени договори за франчайз. Като допълнителни доказателства 

са представени Инструкция за реда за обработване на лични данни и за техническите 

и организационни мерки за защита на данните от 14.01.2014 г., договор за търговско 

представителство от 01.04.2016 г. ведно със списък - приложение № 1 и сключени към 

него: анекс от 01.04.25016 г. - 4 бр., анекс от 15.06.2017 г., споразумение за търговска 

активност от 10.10.2017 г., анекс от 10.10.2017 г., анекс от 10.08.2017 г., анекс от 

23.12.2016 г., пълномощно, договор по чл. 22 от ЗПУ от 01.05.2018 г. и сключено към 

него: споразумение от 01.05.2018 г., договор за обработка на лични данни от 

01.05.2018 г., договор за професионално обучение от 03.02.2017 г., протокол № 291 от 

08.03.2017 г., заповед №673 от 08.03.2017 г., екранна разпечатка, удостоверение за 

професионално обучение № 1596 91 от 08.03.2017 г. ведно с личен картон, инструкция 

за приемо -предаване на пратки от склад - клиент.  [фирма] е посочило, че всяка 

инструкция и оперативен документ касаещ извършването на пощенски услуги се 

внедрява със заповед в системата на "Е.", която се качва в софтуерната система за 

електронно подписване от служителите. 

Р. Х. Т. е представила като доказателство писмо с изх. № 5297 от 30.04.2018 г. 

От  [фирма] не са представени доказателства. 



 На проведеното заседание на 12.09.2018 г. за "'Парфюм 1 О. се е явил Н. С. П. - 

законен представител на дружеството, който е  оспорил жалбата, не е представя 

доказателства и е заявил, че няма доказателствени искания. 

КЗЛД, след като обсъдила становищата на страните в контекста на събраните по 

преписката доказателства, счела, че жалбата е основателна по следните съображения: 

Не е спорно между страните, а и от събраните в хода на производството доказателства 

се установява, че на 03.02.2018 г. от офис [населено място] е изпратена документна 

пратка № [ЕГН] от Надежда П. Н. до нейната дъщеря Р. А.. Пратката била приета на 

място в офиса от М. С. Т., служител на  [фирма], което дружество на основание 

сключен договор за търговско представителство от 01.04.2016 г. ведно със списък - 

приложение № 1 и сключени към него анекси и споразумение от 10.10.2017 г. с  

[фирма] предоставя услуги, посочени в чл.1 от договора за търговско 

представителство от 01.04.2016 г. от името и за сметка на последното. При 

приемането на пратката Т. изискал телефонен номер на Н.. Съобразно възприетата 

практика на  [фирма], с цел бързина и спестяване времето на клиента пред гишето, 

именно телефонния номер бил използван като един от идентификаторите за 

разпознаване на клиентите в базата данни на "Е.". При въвеждане на първите пет 

цифри от телефонния номер на Н. системата автоматично предложила картоните на Н. 

и на Т. - и двете ползващи услугите на дружеството, поради сходство в първите пет 

цифри от техните номера: Служителят не взел предвид различието в продиктуваните 

последни четири цифри и избрал картона на Т.. В резултат на това, като подател на 

пратката била вписана Р. Х. Т.,  получател: Р. А., а на Н. било предоставено копие от 

товарителница №137487822 от 03.02.2018 г., съдържаща данни за жалбоподателката: 

три имена, адрес и мобилен телефонен номер. При приемане на пратката Т. не изискал 

документ са самоличност на подателя на пратката с цел неговата идентификация. В 

резултат, пратката била изпратена до офис [населено място], офис С. "Редута", същата 

не била приета от получателя и върната в цялост. На 06.02.2018 г. Р. Х. Т. получила 

съобщение от "Е.", че пратката, по която с посочена като подател, е върната в офиса в 

[населено място], с товарителница №[ЕИК]. Пратката била предадена на Т. на 

12.02.2018 г. След като получила информация за посочената пратка, Т. сезирала с 

жалба Районна прокуратура [населено място], по която била образувана пр.преписка 

№ 926/2018 г., с твърдения че пратката не била изпратена от нея и че е налице 

неправомерно използване на нейни лични данни. В хода на извършената проверка, 

поради липса на данни за извършено престъпление с Постановление № 926/2018 г. от 

02.03.2018 г. е постановен отказ за образуване на наказателно производство. В 

резултат на тази грешка данни на Т.: три имена, адрес и телефонен номер са разкрити 

на лицето Н., при получаване от последната на товарителница, съдържаща тези данни. 

На 27.04.2018 г. Т. подала заявление за премахване на личните й данни от системата 

на "Е." - три имена, адрес и телефон, което искане било удовлетворено съгласно 

писмо с изх. № 5297 от 30.04.2017 г. 

От Раздел IV от договора за търговско представителство от 01.04.2016 г. КЗЛД 

приела, че в него е договорено, че партньора ( [фирма]) и неговите служители 

получават достъп до информационната система на Е. след преминат курс на обучение 

и придобита квалификация. В тази връзка на служителят Т. е издадено Удостоверение 

за професионално обучение №1596_91 от 08.03.2017 г. във връзка със договор за 

професионално обучение от 03.02.2017 г. и успешно преминат изпит на част от 

професия "куриер", съгласно заповед № 673 от 08.03.2017 г. и протокол № 291 от 



08.03.2017 г.Съгласно чл.3, вр. с чл.2 от посочения договор, партньора ( [фирма]) 

осъществява дейностите - предмет на същия, спазвайки стандартите на Е. - тарифи, 

общи условия, вътрешно - фирмени правила, заповеди и инструкции. 

От представена допълнителна информация от  [фирма] е прието за  
установено, че телефонните номера на клиентите на дружеството се 
използват като един от идентификаторите, но който те се разпознават в база 

данни на "Е." и същите се използват като най-бърз начин за свързване с 
клиент. При въвеждане на първите цифри от телефонния номер системата 
автоматично предлага картоните на клиенти със сходство в тези цифри. Тази 

функционалност в системата била въведена с оглед спестяване на времето 
на клиента пред гишето. Същата обаче не е разписана в нито един от 
представените вътрешни актове. В Раздел 11, т. 2 от Инструкция за приемо - 

предаване на пратки от склад - клиент от 15.12.2017 г. с предвидено, че 
приемащия служител избира името на клиента от предложените в падащото 
меню варианти. Посочено е, че служителя прави проверка чрез падащо меню 

по един от критериите: име, кл. номер, адрес, телефон, ЕИК, като при наличие 
на съвпадение по един или повече критерия избира данни предложени от 
системата. Съгласно т.11 от представената Инструкция за попълване на 

товарителницата, данните за подателя се зареждат автоматично на база 
избрания клиентски картон, който се избира от падащо меню: имена на 
подател или име на фирма, упълномощено лице, адрес, телефон за връзка. 

Съгласно т.13 в полето "приел" автоматично се добавя името и куриерски 
номер на служителя, който се е идентифицирал с потребителско име и парола 
при влизане в софтуера, а в полето "подател", подателят собственоръчно 

попълва своето име и фамилия и полага подпис. 
В чл. 3 от представената Инструкция за реда за обработване на лични данни е 
посочено, че мерките за защита на личните данни, които ЮЛ следва да 

прилагат, тогава когато обработват лични данни от името и за сметка на Е. се 
определят писмено в съответния договор за възлагането им. Съгласно Раздел 
II от представения договор за търговско представителство от 01.04.2016 г., 

партньорът действа в качеството си търговски представител в отношенията с 
клиентите и доставчиците с определен обем на представителната власт. 
При така установената фактическа обстановка КЗЛД извела следните изводи: 

Ответните страни  [фирма] и  [фирма] имат качеството на администратори по 
смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД. В тази връзка е взето предвид, че съгласно 
чл.22 от Закона за пощенските услуги пощенските оператори по смисъла на 

чл.7 от закона имат право да сключват договори с други лица за изпълнение 
на части от дадената им лицензия, като лицензирания и в тези случаи носи 
отговорност за цялостното изпълнение на лицензията. На основание 

посочената разпоредба между двете дружества е сключен договор за 
търговско представителство от 01.04.2016 г. и анекси към него и споразумение 
за търговска активност от 10.10.2017 г. Предмет на договора е предоставяне 

правото на  [фирма] (партньор) да стане част от мрежата на "Е. " за 
извършване на определи услуги описани в чл.1. Посочено е, че двете 
дружества са юридически и финансово независими едно от друго. По силата 

на този договор  [фирма] предоставя на  [фирма] правото да предлага услуги 
в търговски обекти от името и за сметка на "Е.", при определени от 



последното стандарти (чл. 3). В раздел II от договора са регламентирани 
задълженията на партньора, като са описани дейностите, които той извършва 
и че по отношение на тези дейности той действа в качеството си на търговски 

представител на  [фирма] в обема на предоставената му представителна 
власт за извършване на дейностите по предмета на договора (чл. 9). В раздел 
III от договора са регламентирани задълженията на  [фирма], след които и 

това да предостави правото на партньора да използва неговото търговско 
име, търговска марка, ноу-хау (чл. 16). Предвид посочените клаузи и 
останалите такива, обективирани в сключения договор за търговско 

представителство, е изведен извод, че в случая се касае за договор за 
франчайз, а не за търговско представителство (независимо от факта, че 
същия е наименован като такъв за представителство). В този смисъл е 

съобразен факта, че вида на договора се определя не от неговото 
наименование, а от неговото съдържание. Анализирани са и характеристиките 
на двата вида договори: Правната уредба на договора за търговско 

представителство се съдържа в чл. 32 - 47 от Търговския закон (ТЗ), докато 
тази на договора за франчайз няма изрична уредба. Дефиниция на договора 
за франчайз се съдържа в § 1, т. 10 от ДР на ЗКПО.  

Предвид това КЗЛД е приела, че в случая  [фирма] няма качеството на 
обработващ лични данни по смисъла на чл.24 ЗЗЛД и §1, т.13 от ДР на ЗЗЛД, 
независимо от постигнатите договорености между двете дружества. Като 

администратори на лични данни и двете дружества (всяко на свое 
самостоятелно основание), следва да съблюдават изискванията за ЗЗЛД при 
обработване на личните данни, регламентиращи задълженията на 

администратора, като принципи, условия за обработване, включително тези за 
предприемане на необходимите технически и организационни мерки за 
защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна 

загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от 
други незаконни форми на обработване, съобразно разпоредбата на чл.23 
ЗЗЛД. 

Прието е за безспорно, че и двете дружества на основание сключения договор 
между тях, са обработвали лични данни за жалбоподателката във връзка с 
предоставяните услуги по чл.22 от ЗПУ, в качеството й на клиент на "Е.". В 

качеството на франчайзодател,  [фирма] е обвързал изпълнението на 
предмета на договора от 01.04.2016 г. със задължението 
франчайзополучателя да спазва най-общо неговите стандарти, включително 

общи условия, инструкции, правила, сред които и тези регламентиращи 
технически и организационни мерки за защита на личните данни. 
Представените от  [фирма] правила, които регламентират операциите по 

обработване на личните данни във връзка с дейността по предоставяне на 
услуги по чл. 22 от ЗПУ, включително такива относно техническите и 
организационните мерки за защита на данните, сами по себе си според КЗЛД 

не са били достатъчни към дата 03.02.2018 г. да осигурят защитата на 
данните на жалбоподателката, тъй като нейни данни: три имена, адрес и 
телефон (съставляващи лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД), са 

били разкрити (обработени по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД), чрез 
предаване на документ - товарителница на трето лице - действителния 



подател на пратката. Установено е, че разкриването на данните на 
жалбоподателката се дължи на грешка, направена при избор от страна на 
служител на дружеството - франчайзополучател, на предложено от системата 

клиентско досие. Въведената от  [фирма] практика (която не е разписана във 
вътрешните актове) с цел бързина и спестяване на времето на клиента пред 
гишето, за използване на първите пет цифри от телефонния номер като един 

от идинтификаторите за разпознаване на клиенти в базата данни на "Е." и 
автоматичното предлагане .на картони на лица, регистрирани като клиенти 
със сходство в тези пет цифри, е практика, съобразена с търговския оборот, 

но не и със защитата на данните. В този смисъл при въвеждане на тази 
функционалност в системата не е отчетена възможността за допускане на 
грешка (избор на грешен картон от съответния служителя - негов или на негов 

партньор, вследствие невнимание, умора и т. н. ), с което е нарушена 
разпоредбата на 23, ал. 1 ЗЗЛД. 
Прието е, че  [фирма] също е извършила нарушение на разпоредбата на 

чл.23, ал.1 ЗЗЛД, тъй като към дата 03.02.2018 г., въпреки задължението си, 
не е упражнила достатъчен контрол върху работата на своите служители, в 
частност на М. Т., вкл. относно реда и начина на обработване на личните 

данни на клиентите_на_"Е." при телефонния номер на клиента в системата и 
проверка самоличността на клиента чрез представяне на документ за 
самоличност. 

На основание гореизложеното жалбата на Р. Х. Т. е приета за основателна по 
отношение на  [фирма] и  [фирма]. 
При определяне на най-подходящата коректива мярка за извършеното от 

администраторите нарушение е взето предвид, че нарушението се дължи на 
грешка; няма данни за претърпени вреди от страна на жалбоподателката; 
предприети са последващи действия от страна на  [фирма] - сформиран е 

екип, който да промени логиката на избор на картон на клиент чрез телефонен 
номер, незабавно е изпратено писмо на Т., с което били поднесени извинения 
и обяснения, създадени са нови политики, представени са технически и 

организационни мерки, администратора е оказал съдействие на КЗЛД при 
изясняване на случая, на администратора е наложено наказание - 
имуществена санкция с Решение на КЗЛД № Ж - 100/2015 г. за нарушение на 

чл.23, ал.1 ЗЗЛД, влязло в сила на 22.06.2018 г.; няма данни за извършени 
предходни нарушения от  [фирма] при обработването на лични данни. 
Мотивирана от горното и на основание чл.38, ал.2 от ЗЗЛД, вр. чл.39, ал.2 от 

Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на 
нейната администрация КЗЛД е приела оспореното в настоящото 
производство решение. С т.1 от същото е уважена жалба подадена от Р. Х. Т. 

срещу администраторите  [фирма] и  [фирма] като основателна за 
извършено нарушение на чл.32, § 2 от ОРЗД от всеки от администраторите. С 
т.2 . във вр. с т.1 за нарушение на чл.32, § 2 от ОРЗД и на основание чл.58, §2, 

б."б" от регламента е отправено официално предупреждение на 
администратора  [фирма]. С т.3 във вр. с т.1 за нарушение на чл.32, §2 от 
ОРЗД и на основание чл.58, §2, б."г" от регламента, е разпоредено да 

администратора  [фирма] да съобрази операциите по обработване на 
личните данни при идентификация на клиентите, ползващи предоставените от 



него услуги с разпоредбата на чл.32, §2 от ОРЗД, като приложи подходящи 
технически и организационни мерки за осигуряване сигурността на личните им 
данни, като в 7-дневен срок от влизане на решението в сила уведомени 

комисията за изпълнение на разпореждането, като представи съответни 
доказателства за това. За да приложи разпоредбите на ОРЗД КЗЛД е взела 
предвид факта, че същият се прилага, считано от 25.05.2018 г., като на 

основание чл.94, §2  ОРЗД позованията на отменената директива (чийто 
разпоредби са транспонирани в Закона за защита на личните данни - § 1а от 
ДР на ЗЗЛД) и по аргумент на чл.142, ал.1 АПК, следва да се отбележи, че 

идентични с коментираните във връзка с контректния случай разпоредби от 
ЗЗЛД (чл.2, чл. 3, чл. 4, чл.23, чл.24 от ЗЗЛД, §1, т.1 и т.3 от ДР на ЗЗЛД ) са 
разписани и в ОРЗД ( чл.4, §1, 2, 7, 8, чл. 5, 6, чл. 28, чл. 32). 

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни 
изводи: 
Съдът следва да прецени законосъобразността на оспореното решение на 

всички основания, посочени в чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146 от АПК, а 
именно: дали е издадено от компетентен административен орган и в 
установената форма, спазени ли са административнопроизводствените 

правила и материалноправните разпоредби по издаването му, съобразено ли 
е то с целта на закона.  
При така извършената преценка съдът счита, че оспореното в настоящото 

производство решение е издадено от компетентен административен орган – 
КЗЛД, в съответствие с предоставените й правомощия по чл.38, ал.1 и ал.2 
ЗЗЛД, вр. с чл.10, ал.1, т.7 ЗЗЛД. Съгласно чл.10, ал.1, т.7 ЗЗЛД КЗЛД 

разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се 
нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети 
лица във връзка с правата им по този закон. При сезиране по чл.38, ал.1  

ЗЗЛД във връзка с чл.28, ал.1, т.1, чл.29, ал.1 и чл. 36 и следващите от 
ПДКЗЛДНА, издаден на основание чл. 9, ал. 2 от ЗЗЛД, относно актове и 
действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите 

лица, се стартира производство пред КЗЛД, чиито резултати се обективират в 
решението по чл.38, ал.2 ЗЗЛД, вр. чл.39, ал.2 от ПДКЗЛДНА. Съгласно чл.6, 
ал.1 от с.з. компетентен да се произнесе по процедурата административен 

орган е КЗЛД – „независим държавен орган, който осъществява защитата на 
лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на 
достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон”. На 

основание чл.9, ал. .4 във връзка с ал. .3 ЗЗЛД решенията на комисията се 
вземат с мнозинство от общия брой на членовете й /чл.7, ал.1 ЗЗЛД - 
председател и 4 членове; чл.4, ал.1 от Правилника/ при проведено открито 

заседание. Същото следва да бъде подписано от всички членове, участвали в 
гласуването, като следва да се съобрази и специалната норма на чл.12 от 
Правилника, регламентираща валидността на решението, когато то може да 

се вземе и неприсъствено, ако председателят и всички членове на комисията 
са съгласни и го подпишат. Съгласно чл.11, ал.4 ПДКЗЛДНА „председателят 
или член на комисията, който не е съгласен с решение, го подписва с особено 

мнение“. Видно от протокол № 35/12.09.2019 г. /л. 354/ на проведеното 
заседание – открито по своя характер съгласно чл.39, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, 



присъстват трима членове на Комисията. Последните са положили подписите 
си под оспорваното решение, взето с изискуемото мнозинство. Предвид това, 
съдът счита, че актът е постановен от компетентен орган и не е налице 

отменителното основание по чл.146, т.1 АПК. 
Съдът счита, че поради липсата на изрична разпоредба в ЗЗЛД относно 
формата и съдържанието на решението, приложение следва да намери чл. 

59, ал. 2 от АПК. Актът съдържа задължителните по чл.59, ал.2 от АПК 
реквизити, както и подписите на лицата, участвали в гласуването /чл. 7, ал. 1 
от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, ал. 1 от Правилника/. При това не е налице 

основание за отмяната му по смисъла на чл.168, ал.1, вр. чл.146, т.2 АПК. 
При постановяване на административния акт не са допуснати нарушения на 
административнопроизводствените правила. Жалбата, въз основа на която е 

образувано производството е подадена на 19.04.2018 г. -  в предвидения в 
чл.38, ал.1 ЗЗЛД едногодишен срок от узнаване за нарушението, прието за 
извършено на 03.02.2018 г. Разгледана е по същество в открити заседания, 

съгласно чл.9, ал.4 ЗЗЛД и чл.39, ал.1 от Правилника за дейността на КЗЛД и 
нейната администрация и е прието единодушно от присъствалите трима 
членове на административния орган /чл.9, ал.3ЗЗЛД/. Правилно също така 

административният орган е конституирал страните в развилото се пред него 
производство. В тази връзка неоснователни са доводите на  [фирма], че не е 
спазен чл.26 АПК. В момента, в който на КЗЛД са станали известни 

отношенията на Е. с него, последното е конституирано като страна в 
производството, уведомено е за това и му е предоставена възможност да 
ангажира доказателства. Следователно правата му в  

процеса не са нарушени. Административният акт е постановен и в 
предписаната от закона форма – решение, в което са посочени мотивите – 
фактически и правни основания, поради които жалбата на Р. Т. е приета за 

основателна и е уважена. Спазена е разпоредбата на чл.40 от ПДКЗЛДНА, 
съгласно която КЗЛД събира доказателства, изисква допълнително 
информация, както и извършва други действия в производството по раздел ІІ 

„Разглеждане на жалби от физически лица” по реда на АПК. На страните в 
производството е предоставена възможност да се запознаят с приложените по 
преписката доказателства и да изразят становище. При произнасяне по 

съществото на спора са обсъдени представените по преписката писмени 
доказателства, както и изразените становища по отправените в жалбата 
твърдения. Правото на защита на дружествата, редовно уведомени за 

откритите заседания пред КЗЛД не е ограничено, тъй като е гарантирано 
тяхното участие в административното производство, а последното е 
проведено в съответствие със специалните  разпоредби на ЗЗЛД, чл.34 и 

следващите от АПК и принципите на процеса - принципите истинност, 
равенство, достъпност, публичност и прозрачност /чл. 7, чл. 8 и чл. 12 от АПК/. 
Предвид това съдът намира, че липсват предпоставки за отмяна на 

атакувания ИАА по смисъла на чл.168, ал.1 във връзка с чл.146, т.3  АПК. 
Оспореният акт е съответен на целта на закона - съгласно чл.1, ал.2, вр. чл.2, 
ал.2 ЗЗЛД, да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот 

чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно 
обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното 



движение на данни. 
Съдът счита обаче, че решението е прието в нарушение на материалния 
закон – основание за неговата отмяна по чл.146, т.4 АПК.  

Съдът приема за безспорно установено, че с извършеното деяние на 
03.02.2018 г. са нарушени правилата за защита на личните данни, като 
личните данни на заинтересованата страна са разкрити неправомерно на 

трето лице. Установените в тази насока факти не се оспорват и от 
жалбоподателите. Възприемат се и доводите на ответника, че отговорността 
за това нарушение е и на двете дружества, жалбоподатели в настоящото 

производство. Съдът счита обаче, че неправилно така установеното деяние е 
квалифицирано като нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД. Това е така, тъй като 
деянието е извършено на 03.02.2018 г., когато приетата за нарушена 

разпоредба не е била действаща. Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския 
парламент и на съвета  
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни, чиято разпоредба е 
приета за нарушена в диспозитива на процесното решение, е действащ в 
РБългария от 25.05.2018 г., съгласно чл.99, т.2  от същия. Съобразно 

разпоредбата на чл.142, ал.1 АПК съответствието на административния акт с 
материалния закон се преценява към момента на издаването му. Това не 
означава, че и квалификацията на нарушението се съобразява с действащите 

към момента на издаване на акта материалноправни норми. За да се приеме, 
че едно деяние е нарушение, то трябва да е обявено за такова с действаща 
към момента на извършването му правна норма, която да е приета за 

нарушена. Предвид това в случая извършеното нарушение е следвало да 
бъде квалифицирано като такова по действащите към момента на 
извършването му разпоредби. Следователно КЗЛД е следвало да приложи 

относимата към случая и действаща към 03.02.2018 г.разпоредба на ЗЗЛД. 
Като не е сторила това, а е приложила разпоредба, приета след това, за която 
не е предвидено обратно действие, макар и идентична по съдържание с 

действаща разпоредба на ЗЗЛД, но непосочена като такава, КЗЛД е приела 
решението си по т.1 в нарушение на материалния закон, което е основание за 
неговата отмяна в тази му част. 

Отмяната на решението по т.1 води и до отмяната му в останалата част по т.2 
и по т.3, доколкото, за да приложи мерките по чл.58, §2, б."б" от регламента 
административният орган се е позовал на приетото за извършено в т.1 

нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД. След като съдът приема, че към 03.02.2018 
г. дружествата не са извършили нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД, тъй като 
тази разпоредба не е била действаща, то предприетите по отношение на тях 

мерки се явяват наложени без основание. 
За пълнота на изложеното следва да се посочи, че правомощието на КЗЛД да 
прилага корективните  мерки по чл.58, §2, б."б" от регламента е възникнало  

от 25.05.2018 г. След тази дата, дори и за нарушения, извършени преди 
същата, КЗЛД като надзорен орган има всички от посочените в тази 
разпоредба правомощия, приложими при констатирани нарушения. Комисията 

разполага с оперативна самостоятелност, като в съответствие с 
предоставените й функции преценява кое от корективните правомощия по 



чл.58, § 2 от регламента да упражни. Преценката следва да се основава на 
съображенията за целесъобразност и ефективност на решението при 
отчитане особеностите на всеки отделен случай и степента на засягане на 

интересите на конкретното физическо лице – субект на данни, както и на 
обществения интерес. 
По тези съображения съдът счита, че оспореното решение е 

незаконосъобразно и като такова следва изцяло да бъде отменено. 
При този изход на делото основателни се явяват исканията на процесуалните 
представители на оспорващите дружества за присъждане на разноски. 

Съгласно чл.143, ал.1 АПК когато съдът отмени обжалвания административен 
акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за 
един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от 

бюджета на органа, издал отменения акт. По делото са представени 
доказателства за внесена от двете дружества държавна такса в размер по 50 
лева, която сума следва да им бъде присъдена. Относно заплатените 

адвокатски възнаграждения са налице доказателства, че  [фирма] е 
заплатило на 27.02.2019 г. за настоящото производство 1337,80 лева с ДДС 
съгласно договор за предоставяне на правни услуги.  [фирма] е заплатило за 

един адвокат 1000 лева, договорени за настоящото дело в приложен договор 
за правни услуги и правна защита. По така претендираните възнаграждения е 
направено възражение за прекомерност от процесуалния представител на 

ответника. Съдът намира същото за основателно предвид липсата на 
фактическа и правна сложност на спора. В хода на съдебното производство са 
проведени две съдебни заседания, като допълнителни доказателства относно 

фактите не са събирани. Предвид това съдът счита, че съобразно чл.78, ал.5 
ГПК следва да им присъди по-нисък размер на разноските, близък до 
минимално предвидения в Наредба №1от 9.07.2004 г. за минималните 

размери на адвокатските възнаграждения, а именно по 700 лева. 
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен 
съд – София-град, Второ отделение, 52 състав 

 

Р   Е   Ш   И : 
 
ОТМЕНЯ Решение №ППН-01-246/19.10.2018 г., постановено от Комисия за 

защита на личните данни. 
ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на  [фирма], 
[населено място] деловодни разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. 

ОСЪЖДА Комисия за защита на личните данни да заплати на  [фирма], 
[населено място] деловодни разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. 
 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване 
на страните, на които на основание чл.138 АПК да се изпрати препис от 
същото. 
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