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гр. София,  30.01.2019 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

 
 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав, 

в публично заседание на 12.11.2018 г. в следния състав: 

СЪДИЯ: Веселина Женаварова  

  
 
 
  

  

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер 

5506 по описа за 2018 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе 
предвид следното: 

 Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния 

кодекс /АПК/ във връзка с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни 

/ЗЗЛД/. 

Образувано е по жалба на Министерството на вътрешните работи срещу Решение № 

ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г. на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД; 

Комисията/. Решението се оспорва като недопустимо, алтернативно - неоснователно, 

тъй като е постановено срещу  Министерството на вътрешните работи, а 

администратор на лични данни е министърът на вътрешните работи, а не 

Министерството. Сочи се, че същото е постановено в противоречие с 

материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Излагат се 

твърдения, че в случая Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ 

(ДМОС), в качеството й на национална точка за контакт по линия на И. е извършила 

действия съгласно чл. 36а, ал. 7, т. 4 от ЗЗЛД, който визира предоставянето на лични 

данни в трета държава, ако „предоставянето е необходимо или се изисква от закона 

поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или 

защитата на права по съдебен ред“.  Твърди се, че действията по обработването на 

личните данни на лицето са се осъществили при наличие на основание за обработване 

по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД. Иска се оспореното решение да бъде 

отменено. Претендира се юрисконсултско възнаграждение. 

В съдебно заседание жалбоподателят Министерство на вътрешните работи, р.пр., се 

представлява от юриск. Т., която поддържа жалбата. Твърди, че МВР е спазило 



ангажимента си за обмен на информация като национална точка за контакт към И., 

като е предоставило такава към държавата Т..  

Ответникът – Комисия за защита на личните данни, редовно призована, чрез юрк. Г., 

оспорва жалбата. Моли решението на Комисията да бъде потвърдено. Претендира 

присъждане на юрисконсултско възнаграждение.  

Заинтересованата страна – А. Коне, редовно призован, се представлява от адв. К., 

която оспорва жалбата. Заявява, че се задържа лице, което е гражданин на Ф., която е 

държава на Европейския съюз. С прибързаните си действия, МВР не е осъществило 

полагащата се защита на гражданин на ЕС, което не било идентифицирало в пълнота, 

в нарушение на поетите от РБългария ангажименти и задължения, свързани с 

ненарушаване на основни права на гражданите на ЕС и по ЗЗЛД и регламента за тях 

на ЕС, като е предоставило личните данни на това лице на държавата Т., с която 

България няма сключени договори за правна помощ, вкл. и по наказателни дела. Моли  

жалбата да бъде отхвърлена.  

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата доводи и 

прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 ал.2 ГПК във вр.чл.144 

АПК, намира за установено следното от фактическа страна: 

Производството е образувано по постъпила в КЗЛД жалба с рег. № 

ППН-01-61/13.09.2017г. от А. Коне /л. 120-123/. Твърди се в жалбата, че същият е 

гражданин на Ф., постоянно живее във Ф., женен, с 4 деца. На 30.06.2017г. е 

пристигнал в България, заедно със семейството си – с полет от Х. до летище В., за 

планувана лятна отпуска. Преди обратния полет за дома му на 07.07.2017г. на летище 

В. е бил задържан от гранична полиция и не бил допуснат да се прибере във Ф., а 

впоследствие бил изправен пред Варненския окръжен съд, който постановил 

задържането му за срок от 40 дни. Коне разбрал, че задържането му било в резултат от 

подадено от властите на Република Т. искане, оповестено чрез системата на И., за 

издирване с цел наказателно преследване на лице, чиито данни – две имена и държава 

на произход, съвпадали с неговите. Въпреки че към искането си властите на Т. не 

били представили снимки, дактилоскопска карта или други (паспортни) данни на 

издирваното лице, властите в България го били задържали. Същевременно 

българските власти уведомили тези на Т. и Ф. за задържането му. Властите на Ф. 

потвърдили, че той е техен гражданин и че притежава представените от него паспорт 

и лична карта на финландски гражданин, както и че на 12.06.2016г. били изпратили 

запитване до властите в Т. – да им бъдат предоставени данни за твърдените 

извършени престъпления, както и повече данни, позволяващи да се установи 

самоличността на издирваното лице, тъй като Коне имал същите данни – като име, 

дата и страна на произход, но до него момент от властите на Т. не била получена 

никаква информация. 

На 07.07.2017г. властите в България заснели документите за самоличност на Коне, 

направили му снимки, взели му пълни дактилоскопски отпечатъци и без да имали 

основание за това, изпратили всичките му лични данни на властите в Т.. Коне твърди 

в жалбата си пред КЗЛД, че без искащата държава да е предоставила 

идентификационни данни по отношение на лицето, което издирва, властите в 

България без да имат основание са изпратили всички негови лични данни на трета 

държава Т.. 

Впоследствие, Софийски градски съд разгледал искането на властите на Т. за 

екстрадация и се е произнесъл, като е отказал А. Коне да бъде екстрадиран по 



искането на Т.. Коне изтъква, че не е издирваното от Т. лице, а властите в България 

вместо да изискат информация от искащата държава, незаконосъобразно и 

необосновано са предоставили всички негови данни, изпращайки ги на Т.. 

С писмо изх. № ППН-01-61/2017#2 от 06.11.2017г. (л. 72) е изискано от 

Министерството на вътрешните работи представянето на становище ведно с 

относимите за случая доказателства, като е указан 7-дневен срок. 

В становището си от 11.12.2017г. (л. 63-65) МВР ангажират аргументи за 

неоснователност на подадената жалба. Сочи се, че  съгласно чл. 43а, ал. 3 от ЗМВР, 

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за 

организиране и координиране  на международния обмен на оперативна информация, 

за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно 

взаимодействие и за осъществяване на екстрадация, предаване и трансфер на лица. 

Заявява, че като национална точка за контакт по линия на И., ДМОС следвало да 

обменя цялата налична информация за издирвани и задържани лица със съответната 

държава, която е поисакала информацията – членка на И., въвела сигнала за 

международно издирване на лицето.  Твърди се, че на лицето А. Коне, органите на 

МВР напълно законосъобразно са обработили данните, упражнявайки свое 

правомощие по извършване на оперативно-издирвателна дейност, съгласно чл. 8 и сл. 

от ЗМВР. Твърди се, че съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗМВР, основание за извършване 

на оперативно-изидирвателна дейност можели да бъдат и искания, направени от друга 

държава или организация по силата на международни договори, по които РБългария е 

страна. В конкретния случай се касаело за искане за задържане и екстрадиция на 

Коне, отправено към България от Т. република по силата на правна рамка на 

Международната организация на криминалната полиция „И.“, на която двете държави 

били членове. Заявява се, че основанието за задържане на Коне и последвалия обмен 

на лични данни между българските власти и властите на Т., попадали в обхвата на чл. 

9, ал.2, т. 2 от ЗМВР и чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД. МВР – ДМОС била извършила 

действия съгласно чл. 36а, ал. 7, т. 4 от ЗЗЛД, който визира предоставянето на лични 

данни в трета държава, ако „предоставянето е необходимо или се изисква от закона, 

поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или 

защитата на права по съдебен ред“. 

Изпратени са писма до страните в производството /л. 59-61/, с които същите се 

уведомяват за насроченото заседание и за възможността да се запознаят с материалите 

по преписката. На жалбоподателя е указано в 7-дневен срок да предостави 

информация за нормативната база, на която се основава, посочената във становище 

рег. № ППН-01-61#6/11.12.2017г., практика самоличността на лицата да се 

потвърждава чрез два способа, а именно:потвърждаване в държавата, в която лицето е 

установено след сравняване на дактилоскопичните данни, получени от искащата 

държава с дактилоскопичните данни, снети от лицето при неговото задържане или 

изпращане на дактилоскопичните данни, снети при задържане на лицето, за сравнение 

на искащата държава, която поема задължението да извърши необходимата 

дактилоскопична справка и да потвърди самоличността му. 

 На проведеното на 24.01.2018г. заседание /протокол № 5; л. 153-155/, КЗЛД 

приема жалба рег. № ППН-01-61/13.09.2017г. за допустима и я определя за 

разглеждане в открито заседание на Комисията, насрочено за 14.02.2018г. На 

основание чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира Коне и МВР – като 

ответна страна в производството. 



В становище рег. № ППН-01-61#12(17)/13.02.2017г. МВР не е предоставило исканата 

информация. 

В хода на разглеждането на жалба рег. № ППН-01-61/13.09.2017г. по същество 

(Протокол № 8 от 14.02.2018г. – стр. 156-166), Комисията взема решение от МВР да 

бъде изискана допълнителна информация за официалната кореспонденция водена 

между министерството и Ф., както и относно действията, предприети по случая от 

финландска и съответно от българска страна. 

Комисията изисква от МВР предоставяне на сигнала от И., заедно със съпътстващите 

го бележки, както и информация относно  последващите действия, предприети от 

министерството, след установяването, че А. Коне не е издирваното чрез И. лице. 

Предвид това КЗЛД отлага разглеждането на жалба  рег. № ППН-01-61/13.09.2017г. 

за 07.03.2017г., за което страните са уведомени в заседанието. 

Впоследствие, с решение на КЗЛД от 28.02.2018г., разглеждането по същество на 

жалба рег. № ППН-01-61/13.09.2017г., е отложено от дата 07.03.2018г., за дата 

21.03.2018г., за което страните са уведомени с писма по реда на АПК. 

В открито заседание на КЗЛД, проведено на 21.03.2018г., обективирано в Протокол № 

13 (л. 167-175), процесуалния представител на МВР гл. юрк. В. Т. декларира отказ от 

предоставянето на изисканата в предходно заседание информация, заявявайки, че 

поддържа първоначалното си становище по случая. 

Видно от проекта на решение, изготвен в хода на заседанието, жалбата се обявява за 

основателна и се предлага налагане на администратора МВР на административно 

наказание за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД – имуществена санкция в размер на 

1000 лева.  

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, КЗЛД се произнася с оспореното в настоящото 

производство Решение № ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г., изпратено до  страните в 

производството /л. 24-27/.  

При така установените факти, Административен съд София-град достигна до 

следните правни изводи: 

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е срещу подлежащ на оспорване пред 

съд административен акт, който неблагоприятно засяга правната сфера на 

оспорващия, с оглед което за него е налице правен интерес от обжалването. 

Оспореното Решение № ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г. на КЗЛД е съобщено на 

министъра на вътрешните работи на 02.05.2018г., а жалбата срещу него е подадена на 

10.05.2018г., с оглед което е спазен преклузивния 14-дневен срок за оспорване.  

По съществото на жалбата, съдът взе предвид следното: 

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 административно-производствените правила и материалноправните разпоредби по 

издаването му, съобразено ли е то с целта на закона. 

Съдът намира обжалваният акт - Решение № ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г.  за 

издадено от компетентен орган - КЗЛД, на основание чл. 39 от ЗЗЛД. То е 

постановено от орган в рамките на предоставените му правомощия. Комисията, в 

качеството си на колегиален орган, е постановила процесното Решение при наличие 

на необходимия кворум и мнозинство съгласно чл. 8, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за 

дейността на КЗЛД и нейната администрация /ПДКЗЛДНА/. 

На второ място, съдът намира, 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 във връзка с чл. 146, т. 2 от АПК. 

При издаването му ответникът е спазил процесуалноправните изисквания на ЗЗЛД и в 

съответствие с чл. 35 от АПК е събрал необходимите доказателства служебно за 

пълно изясняване на обстоятелствата, относими към подаденото пред него искане на 

А. Коне. Надлежно е уведомил страните за започналото производство и извършените 

процесуални действия, видно от представените по делото известия за доставка. 

Разгледал е на свое заседание жалбата на Коне и след обсъждане на относимите факти 

и становища на страните е взел оспореното понастоящем решение. 

По твърдението за наличие на съществени нарушения на 

административно-производствените правила, предпоставка за отмяна на решението на 

основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК, съдът взе предвид следното: 

Производството е образувано законосъобразно в съответствие с разпоредбата на чл. 

38, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 36 и 

следващите от Правилника.  

С решение от проведено заседание, обективирано в протокол № 5/24.01.2018г. /л. 

153-155/, се обявява жалбата за допустима /чл. 27 АПК/, конституирани са страните в 

производството и е предвидено разглеждането на спора по същество /чл. 38, ал. 3 

ПДКЗЛДНА/. Законодателят не е въвел конкретни изисквания, на които следва да 

отговаря лицето, подател на жалбата, напротив – в чл. 38, ал. 1 ЗЗЛД е използван 

изразът „всяко физическо лице“. 

Спазена е разпоредбата на чл. 40 от ПДКЗЛДНА, съгласно която КЗЛД събира 

доказателства, назначава експерти и призовава, както и извършва други действия в 

производството по раздел ІІ „Разглеждане на жалби от физически лица” по реда на 

АПК. Изискана е допълнително информация от МВР. На страните в производството е 

представена възможност да се запознаят с приложените по преписката доказателства 

и да изразят становище. При произнасяне по съществото на спора са обсъдени 

събраните по преписката писмени доказателства, както и изразените становища по 

отправените в жалбата твърдения. Правото на защита на жалбоподателя, редовно 

уведомен за откритото заседание пред КЗЛД не е ограничено, тъй като е гарантирано 

неговото 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/.  

Приложените по делото препис-извлечения на протоколи от проведени заседания на 

КЗЛД на 24.01.2018г., 14.02.2018г. и 21.03.2018г. съответстват на разпоредбата на чл. 

11, ал. 2 от Правилника. Решение № ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г., като взето с 

изискуемото мнозинство и подписано от лицата, участващи в гласуването на 

21.03.2018г., не е постановено при допуснати съществени нарушения на 

административно-производствените правила. Въпреки че срокът за произнасяне – 

30-дневен, не е спазен, той има инструктивен характер, и пропускането му не лишава 

КЗЛД от правомощието й да реши по същество въведения с жалбата спор.  

При проверката си за противоречие с материалноправните разпоредби на закона, 

съдът обаче констатира следното: 



Разпоредбата на чл. 2 от ЗЗЛД определя като лични данни всяка информация, 

отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде 

идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или 

повече специфични признаци. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД „обработване на 

лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се 

извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като 

събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, 

възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, 

заличаване или унищожаване”.  

Не се спори между страните, че министерство на вътрешните работи е обработило 

лични данни на А. Коне, като ги е предоставило на държавата Т.. Предвид това 

административният орган е приел, че е извършено нарушение  на разпоредбата на 

чл.23, ал.1 ЗЗЛД, която предвижда задължение за администратор на лични данни да 

предприеме необходимите технически и организационни  мерки, за да защити 

данните от незаконни  форми на обработване. За това нарушение  на Министерство 

на вътрешните работи е наложена имуществена санкция  в размер на 1000лв. 

Съгласно чл.42, ал.9 от ЗЗЛД за други /извън изрично уредените/ нарушения по този 

закон виновните лица се наказват с глоба или с имуществена санкция от 500 до 5000 

лв. 

Съдът намира, че в случая е налице разминаване на описаната 
фактическа обстановка на административното нарушение – 
незаконосъобразното предоставяне на лични данни без основание за 
това, в който смисъл е и жалбата, въз основа на която е образувано 
административното производство, т.е. нарушение по чл.2, ал.2 ЗЗЛД, и 
дадената му правна квалификация по чл.23, ал.1 ЗЗЛД. Имуществената 
санкция е наложена за нарушение по чл.23, ал.1 ЗЗЛД, която предвижда 
задължение за администратор на лични данни да предприеме 
необходимите технически и организационни  мерки, за да защити 
данните  от незаконни  форми на обработване. Това разминаване 
между фактическото описание и правната квалификация на 
нарушението засяга  правото на защита на жалбоподателя, тъй като 
препятства възможността му да разбере кое точно нарушение му е 
вменено и съответно по какъв начин да организира защитата си, 
съответно лишава съда от възможността да прецени, дали 
административния орган правилно е приложил съответната санкционна 
норма, което обстоятелство представлява отделно съществено 
процесуално нарушение. От друга страна, разминаването не дава 
възможност да се прецени дали КЗЛД се е произнесла по конкретно 
твърдяното пред нея нарушение – незаконосъобразно обработване на 
лични данни.  
Същевременно като е квалифицирала нарушението по чл.23, ал.1 
ЗЗЛД, чийто субект е администратор на лични данни, КЗЛД не е 
изложила данни за качеството на Министерство на вътрешните работи 
като такъв. Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, администратор на 



лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на 
държавната власт или на местното самоуправление, който сам или 
съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване 
на личните данни или обработва лични данни, видът на които, целите и 
средствата за обработване се определят със закон, в които случаи 
администраторът или специфичните критерии за неговото определяне 
са нормативно уредени. В случая  администратор на лични данни 
съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗМВР е министърът на вътрешните работи, а 
не Министерството на вътрешните работи. 
По изложените доводи съдът приема, че спрямо оспореното решение е 
налице отменително основание чл. 146, т. 3 от АПК. Предвид 
констатираната незаконосъобразност на обжалваното решение на 
Комисията за защита на личните данни, същото следва да се отмени, а 
преписката да се върне на административния орган за ново 
произнасяне по наведените в жалбата на А. Коне оплаквания и в 
съответствие с направените искания в рамките на правомощията си по 
чл. 38, ал. 2 ЗЗЛД. 
С оглед изхода на спора и на основание чл. 143, ал.3 от АПК и чл. 78, 
ал.8 ГПК във вр. с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната 
помощ, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноски за 
юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.  
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 във вр. с 
чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд София град, Второ 
отделение, 31 състав, 

Р  Е  Ш  И  : 
 

ОТМЕНЯ Решение № ППН-01-61/17г. от 26.04.2018г. на Комисията за 
защита на личните данни.  
ВРЪЩА преписката на Комисия за защита на личните данни за ново 
произнасяне по жалба с рег. № ППН-01-61/13.09.2017г. на А. Коне, 
гражданин на Ф., при спазване на задължителните указания, дадени в 
мотивите на решението.  
ОСЪЖДА Комисията за защита на личните данни да заплати на 
Министерство на вътрешните работи съдебни разноски в размер на 150 
/сто и петдесет/ лева.  
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на 
страните. 
  
                                                                                 
СЪДИЯ: 
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