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СТАНОВИЩЕ
НА

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИчНИТЕ ДАННИ
Рег. № НДМСпО – 01- 263/2019 г.

гр. София, 02.08.2019 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на достъп до Регистъра на населението – Национална база 
данни „Население“

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: членове: Цанко Цолов, 
Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 31.07.2019 г., 
разгледа преписка с рег. № НДМСПО-01-263/18.07.2019 г.) от д-р Елеонора Лилова, в качеството й 
на Председател на Държавна агенция за закрила на детето. Д-р Лилова се обръща към КЗЛД с молба 
за съдействие в качеството й на председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - 
специализиран орган на Министерския съвет за координация, мониторинг и контрол на политиките 
за деца в Република България.

ДАЗД координира сътрудничеството с държавни органи и с юридически лица в страната и в 
чужбина, както и с международни институции и организации. Дейността на Агенцията за закрила на 
детето е насочена към всички деца, български граждани и техните семейства в страната и чужбина.

В изпълнение на правомощията си, администрацията на Агенцията осъществява координацията 
при спешни случаи, свързани с деца в риск (жертви на трафик и/или деца-български граждани, които 
се намират в чужбина, за които се изисква предоставяне на социален доклад и проучване), в които 
трябва да се предприемат спешни действия за информиране на компетентните институции с цел 
гарантиране на правата им, а реално липсва информация относно близки и роднини и техните адресни 
регистрации. Експертите от Държавната агенция за закрила на детето губят ценен времеви ресурс, 
за да получат нужната информация от различни компетентни институции. Съгласно чл. 7, ал. 5 от 
Закона за закрила на детето централните органи на изпълнителната власт са задължени своевременно 
да оказват съдействие и да предоставят информация служителите на Агенцията при изпълнение 
на служебните им задължения. Към настоящия момент, ДАЗД работи в добро сътрудничество с 
главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване» към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, като информацията се предоставя само след постъпили 
писмени запитвания от страна на ДАЗД. Тази процедура отнема между пет и седем работни дни, срок 
който е от изключителна важност при предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Председателят на ДАЗД съгласно Закона за закрила на детето е орган по закрила, на който 
основните правомощия са координацията и контрола в работата по случаи на деца. В тази връзка, 
д-р Лилава е подготвила писмо до г-н Иван Гетов, главен директор на главна дирекция „Гражданска 
регистрация и административно обслужване» с молба да бъде предоставен достъп до регистъра 
за населението - Национална база данни „Население», като чрез него експертите да получават 
навременна информация за постоянен и настоящ адрес на детето и неговите родители, в случаите, в 
които Агенцията е сезирана. На 09 юли 2019г. е получен отговор, в който се посочва, че: „в конкретния 
случай не могат да бъдат намерени категорични основания за предоставяне на достъп до РН - НБД 
„Население“ на ДАЗД“.

Във връзка с гореизложеното и предвид правомощията на КЗЛД, съгласно чл. 106, ал. l, т. 3 
от Закона за гражданската регистрация, д-р Лилова моли за становище относно възможността да се 
осигури достъп на Държавната агенция за закрила на детето до ЕСГРАОН, във връзка с работата 
по случаи на деца български граждани в риск, както и когато е необходимо да бъдат предприемани 
спешни действия за гарантиране живота и здравето на детето.
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При обработването на спешни случаи на деца в риск такъв достъп би осигурил своевременна 
реакция от страна на институциите. Това ще даде възможност на служителите на ДАЗД да адресират 
коректно своята кореспонденция до отделите „Закрила на детето“, без предварително изпратено 
запитване до ГД ГРАО. При необходимост от предприемане на действия в спешен порядък, сроковете 
за осъществяване на конкретни мерки трябва да бъдат сведени до  най-кратките постижими.

 правен анализ:
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от 

другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като 
име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на 
физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско 
състояние и на данните в други актове, посочени в закон. Вписването в регистъра на населението 
се извършва в общините по постоянен адрес на физическите лица. В регистрите на актовете за 
гражданското състояние се вписват (в населеното място, в което е настъпило събитието) събитията 
раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български 
граждани, и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието 
се намират на територията на Република България, като отговорността за гражданската регистрация 
на територията на конкретната община е на кмета на общината, съобразно разпоредбата на чл. 4, 
ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

Съгласно чл. 22 от ЗГР, регистърът на населението се поддържа в електронен вид и формира 
Национална база данни „Население“. Регионална база данни „Население“ е част от регистъра на 
населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с 
постоянен и/или настоящ адрес в областта. Локална база данни „Население“ е част от регистъра 
на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с 
постоянен и/или настоящ адрес в общината. В чл. 24 от ЗГР е разписано, че общинската администрация 
издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Регистрите за гражданското състояние и регистърът на населението се създават и поддържат 
от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението 
(ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република 
България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР). Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗГР, данните 
от ЕСГРАОН се предоставят на:

1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се 
отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, 
изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;

2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт 

или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Законът за закрила на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, 

органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите 
по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.

Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения 
живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и 
психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна 
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Държавната политика за закрила на детето 
се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския 
съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на този закон. В изпълнение на 
националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, 
предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция 
за закрила на детето.
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Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за 
закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето закрилата на детето се осъществява чрез: 
председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага 
при осъществяване на неговите правомощия; дирекции „Социално подпомагане“; министъра на труда 
и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, 
министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на 
здравеопазването и кметовете на общини.

В чл. 7, ал. 5 на Закона за закрила на детето  е вменено задължение за съдействие на 
Централните и териториалните органи на изпълнителната власт и доставчиците на социални услуги 
по Закона за социалните услуги са задължени своевременно да оказват съдействие и да предоставят 
информация на Държавната агенция за закрила на детето и дирекции „Социално подпомагане“ при 
изпълнение на служебните им задължения.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), административните органи, 
лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са 
длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен 
ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни 
актове. Това задължение е скрепено и с изрично нормативно изискване за събиране, обработване и 
предоставяне на лични данни само в минимално необходимия обем за предоставяне на съответната 
услуга, като е гарантирано обработване на данните само в посочените цели, освен при наличие 
на изрично съгласие на субектите на данни (чл. 16 от същия закон). ЗЕУ вменява задължение на 
Държавната агенция „Електронно управление“ да подсигури и поддържа техническа инфраструктура 
и информационна система, която да позволи фактическото и ефективно прилагане на електронното 
предоставяне на услуги. Съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, 
регистрите и електронните административни услуги, подаването на електронни документи се 
осъществява чрез публично достъпно уеб базирано приложение в Единния портал за достъп до 
електронните административни услуги и в официалните интернет страници на доставчиците на 
електронни административни услуги.

Регламент (ЕС) 2016/679 урежда общата европейска правна рамка относно защитата на 
личните данни. Обработването на лични данни може да се извършва само при наличие на някое 
от алтернативните основания, изчерпателно разписани в чл. 6, пар. 1 от Общия регламент относно 
защитата на данните и при стриктно спазване на принципите, визирани в чл. 5от същия.

Съгласно легалното определение, въведено с чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 
предоставянето на достъп до лични данни, представлява обработване на лични данни, и съответно 
следва да бъдат спазени условията за законосъобразност на обработването и принципите свързани 
с него.

В чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламента е предвидено, че обработването е законосъобразно, 
когато е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. 
Съгласно чл. 6, параграф 3 основанието за обработване, посочено в буква „в“ следва да е установено 
от правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.

ЗГР се явява специален, по отношение предоставянето на достъп до данните, съдържащи се 
в РН - НБД „Население“, като в чл. 106, ал. 1 от същия закон, са нормативно установени условията, 
при наличието на които може да бъде предоставен достъп. Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗГР данни 
от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи съобразно законоустановените им правомощия. За 
да е налице възможност за предоставяне на достъп до личните данни на физическите лица, то тази 
възможност следва да бъде изрично законово регламентирана (т.е. законът да установява връзка между 
упражняването на определени правомощия на държавния орган и необходимостта от предоставяне 
на достъп, за да бъдат упражнени тези правомощия).
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Съгласно чл. 7, ал. 5 от Закона за закрила на детето (ЗЗДт) централните органи на изпълнителната 
власт са задължени своевременно да оказват съдействие и да предоставят информация (а не достъп до 
лични данни), на ДАЗД при изпълнение на служебните им задължения. В тази връзка, и към настоящия 
момент, ГД ГРАО своевременно предоставя информация по постъпили писмени запитвания от ДАЗД.

С оглед спецификата на личните данни и особената закрила, която законодателството урежда 
по отношение на тях, наличието на подходящо законосъобразно и валидно основание е задължителна 
предпоставка за предоставянето на достьп до лични данни. 

От изложеното по-горе, може да се направи обосновано предположение, че Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и административно обслужване“, при спазване на изискванията на чл. 7, 
ал. 5 от Закона за закрила на детето следва да предоставя достъп до изисканата информация от 
Държавна агенция за закрила на детето. 

Във връзка с горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Общия регламент за защита на 
данните, Комисията за защита на лични данни изрази следното

СТАНОВИЩЕ:

1. Предвид липсата на правно основание по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за 
гражданската регистрация и при отчитане на целите, за които е създаден регистър ЕСГРАОН, 
Комисията за защита на личните данни не разрешава предоставянето на директен достъп до него. 

2. Няма пречка законовата цел, преследвана от Държавна агенция за закрила на детето за 
получаване на информация, извършване на проверка и осъществяване на достъп, да бъде постигната 
чрез осъществяване на справки в електронен вид от системата на ЕСГРАОН, по реда предвиден в 
Закона за електронното управление, за което не е необходимо разрешение за достъп по чл. 106, ал. 1, 
т. 3 от Закона за гражданската регистрация.

 чЛЕНОВЕ:

 Цанко Цолов /п/ 

 Цветелин Софрониев /п/

 Мария Матева /п/

 Веселин Целков /п/

Комисия за защита на личните данни   
      Председател:  Венцислав Караджов                                          Информационен бюлетин №  5 (80) 2019 г.  

         Членове:  Цанко Цолов  Издава се съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗЗЛД                
                              Цветелин Софрониев                                           Уеб сайт на КЗЛД: www.cpdp.bg                                                                   

                          Мария Матева         
                          Веселин Целков  Разпространява се в електронен вид
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