
 

 

 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

НА 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

с рег. № П - 1188/2015 г.  

гр. София, 24.03.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-1188/11.02.2015 год. от И.К.П. по въпроси, касаещи 

постъпило заявление за достъп до лични данни. 

 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав 

Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков 

на заседание, проведено на 06.03.2015 г., разгледа преписка с рег. № П-1188 от 11.02.2015 г. 

от И.К.П., с адрес: *****, с което се обръща към КЗЛД, като компетентен орган по защитата 

на личните данни на лица на територията на Република България, поради следния казус: 

От 2012 г. г-жа И.К.П. и г-н Г.М. са в съдебна процедура по спор за определяне на 

упражняването на родителски права над малолетното им дете М.М. Г-жа И.К.П. уведомява 

КЗЛД, че към настоящия момент делото е на третоинстанционен етап - с определена дата на 

разглеждане от Върховният Касационен Съд - 17.03.2015 г. От месец декември 2012 г. 

малолетното дете М.М. пребивава и се отглежда от баща си, на адрес: ***** по силата на 

Определение за привременни мерки № 519/2012г. на Районен Съд Ч. 

Откакто детето е при баща си, г-жа И.К.П. е подавала множество Заявления и Молби 

за достъп до обществена информация, както и за достъп до личните данни на сина си (по 

чл. 26 от ЗЗЛД), касаещи не само детето й, но и факти, относими към споменатия по-горе 

съдебен процес. 

Исканата от И.К.П. информация е била: 

1. Искана лично от г-жа И.К.П., като пълноправен и законен родител и настойник 

на сина си, нелишаван от родителски права - (майка). Има свои родителски задължения 

към детето си - като ежемесечна издръжка, по която няма нито едно задължение до 

настоящият момент; 

2. Касаеща пряко малолетното й дете, както и действия и документация, пряко 

относнма към опазването на правата и интересите на сина й; 
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3. Информацията е била искана от г-жа И.К.П. от институциите, пряко отговорни и 

компетентни както по опазването на интересите и правата на сина си, така и пряко 

ангажирани по работата с него: Агенция за „Социално подпомагане“ (А“СП“), Държавна 

агенция за закрила на детето (ДАЗД), Дирекция за „Социално подпомагане“ -Отдел „Закрила 

на детето“ (Д „СП - О“ЗД“), гр. Смолян, и Дирекция за „Социално подпомагане“ - Отдел 

„Закрила на детето“ (Д „СП – О „ЗД“) „Връбница“ - гр. София; 

4. До настоящия момент по силата на никакъв закон, нормативен акт, или молба на г-

жа И.К.П. и заявление, същата не е получила исканата от нея информация от компетентните, 

изброени по-горе институции. 

На базата на всичко изложено до тук в искането, г-жа И.К.П. счита, че: 

1. Има създадени предпоставки за нарушени права на сина й, М.М., описани в 

текстовете на Семейният Кодекс (СК) на Република България, в Закона за закрила на детето 

(ЗЗДет), както и в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗДет); 

2. Има създадени предпоставки за нарушени на нейни човешки, конституционни и 

граждански права, описани в СК на РБ, ЗЗДет., ППЗЗДет., в качеството й на пълноправен, 

законен и нелишаван от правата си родител. Същото е споменато в от г-жа Ева Жечева-

Председател на ДАЗД, в Писмо с изх. № 97-И-15 от дата 26.01.2015г., абзац 2. 

3. Г-жа И.К.П. смята, че е на лице дискриминационен елемент, поради това, че 

исканите от същата данни и документация, пряко относима до малолетното й дете не й се 

предоставят от съответните служби, с основание, че такава е волята на другия родител -  

г-н Г.М., който също е пълноправен родител на детето им. (Писмо-отказ от Д“СП“ Смолян с 

изх. № ЗД-94 ИИ/0001 от дата 24.01.2015г., стр. 1, абзац 2); 

4. Според г-жа И.К.П. е на лице и пълно съобразяване на институциите с правата на 

другия, родител на детето - неговият баща, на когото е достъпна цялата искана от нея 

информация за лични данни на детето им, от която тя е лишавана от 2012г. 

5. Съществува и съдийска практика, именно по отношение на лишаването на родител 

от достъп до лични данни на детето му, по чл. 26 от ЗЗЛД, в полза на жалбоподателя - 

родител, срещу А“СП“. (приложено е съдебно решение) 

На база всичко горе изложено, ведно с приложените доказателствени материали,  

г-жа И.К.П. моли КЗЛД да се произнесе със становище по отношение на лишаването й от 

исканата от нея информация - достъп до лични данни, относими до малолетното й дете 

М.Г.М., във вид на документация, съдържаща информация за детето, или такава, която е 

относима до действия и предприети мерки, касаещи пряко сина й   (социални   доклади,   

становища   от   институции,   медицинска документация, протоколи за извършена работа с 
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бащата, за резултати, относими до опазване правата и интересите на детето й, и всякакви 

подобни документи). 

Г-жа И.К.П. моли същото така Комисията да се произнесе със становище по въпроса: 

на лице ли са, или не, предпоставки и нарушаване на моите граждански и конституционни 

права, в качеството й на пълноправен и законен родител на детето ми, малолетният М.М.? 

Към искането г-жа И.К.П. прилага копие на следните документи: 

1. Заявление за достъп до лични данни до Д“СП“ Връбница,гр. София с вх. № ОЗД-

9400-001 от дата 12.01.2015г.; 

2. Уведомление до: 

а/ А“СГГ с вх. № 94-ИИ-7 от дата 12.01.2015г.; 

б/ Сдружение „Конфедерация за защита правата на децата“ (КЗПД) с 

вх. № 0005/12.01.2015г.; 

3. Писмо от ДАЗД с изх. № 97-И-15 от дата 26,01.2015г.; 

4. Отговор-Отказ от Д'СГГ Връбница, гр. София, с изх. № ЗД-94 ИИ от дата 

09.02.2015г., 

5. Заявление за достъп до лични данни до Д „СП“ гр. Смолян, с пощенско клеймо на 

изпращане чрез услугата „препоръчана поща“ от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД от дата 

12.01.2015г.(на гърба на Заявлението); 

6. Отговор - Отказ от Д „СП“ Смолян с изх. № ЗД-94 ИИ/0001 от дата 24.01.2015г.; 

7. Съдийска практика в полза на жалбоподател, лишен от достъп до лични данни на 

детето си, искани по чл. 26 от ЗЗЛД. оправдаваща жалбоподателя, и осъждаща АСП с: 

РЕШЕНИЕ № 5761, гр. София, 26.09.2014г., от Административен Съд - София Град, 

Второ отделение 26 състав, в публично заседание на 17.09.2014г., Съдия: Николина Янчева; 

8. Молба за предоставяне на информация, касаеща детето ми, до Д „СП“ Връбница, 

гр. София, с вх. № ОЗД-9400-537 от дата 19.05.2014г.; 

9. Отговор - Отказ от Д „СП“ Връбница, гр. София, с към вх. № ОЗД-9400-537 от дата 

96.06.2014г.; 

10. Молба за предоставяне на информация, касаеща детето, до Д „СП“ гр. Смолян, с 

вх. № ЗД-94 ИИ / 0002 от дата 20.05.2014г., с пощенско клеймо на изпращане чрез услугата 

„препоръчана поща“ от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД от дата 19.05.2014г. (на гърба на 

Молбата), с копия до: 

а/ ДАЗД с вх. № 97-И-15 от дата 19.05.2014г.; и б/ АСП с вх. № 94 ИИ - 67 от дата 

19.05.2014г.; 

11. Отговор-Отказ от А“СП“ гр. Смолян с изх. № ЗД-94 ИИ / 0002 от дата 

22.05.2014г.; 
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Към искането са приложени същото така и допълнителни приложения за достъп до 

информация, по Бланки от А „СП“, Д „СП“ и ДАЗП, на базата на които г-жа И.К.П. е 

получила откази от достъп до информация: 

12. Декларация до Д „СП“ гр. Смолян от дата 17.05.2013г. от Г.Я.М., с отказ на 

съгласие майката И.К.П. да получава информация за детето си; 

13. Заявление за предоставяне на обществена информация до А „СП“ Смолян, 

вх. № ЗД-94 ИИ/009 от дата 26.04.2013г.; 

14. Отговор - Отказ от Д „СП“ Смолян с изх. № ЗД-94 ИИ / 009 от дата 10.05.2013г.; 

15. Заявление за достъп до обществена информация до А“СП“ Връбница, гр. София, с 

вх. № ОЗД-9400-602 от дата 25.04.2013г.; 

16. Заявление за достъп до информация до АСП с вх. № 94 ИИ-123 от дата 

11.12.2012г.; 

17. Пълномощно за процесуален представител на И.К.П. към адв. И.И., от дата 

13.08.2013г.;  

Г-жа И.К.П. моли за становище КЗЛД в законорегламентирания срок, с оглед 

предстоящи съдебни процедури, за които становището на КЗЛД ще е от особено значение за 

установяване на обективната истина по изложените казуси, предмет на разглеждане от 

Българският Съд. 

 

Правен анализ: 

 

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 Закона за закрила на детето. 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. Държавните органи в рамките на своята 
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компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи 

условия за неговото развитие. 

Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. 

М.Г.М., роден на 30.05.2008 г. по смисъла на чл. 2 от Закона за закрила на детето е дете и 

попада под закрилата на същия закон. 

Закрилата на детето се осъществява чрез: 

1. председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която 

го подпомага при осъществяване на неговите правомощия; 

2. дирекции „Социално подпомагане“; 

3. 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.  

Държавната агенция за закрила на детето се ръководи и представлява от председател, 

който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-

председателя. Председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, 

координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на закрилата 

на детето в Република България.  

Съгласно разпоредбите на Закона за лицата и семейството (ЗЛС) - всяко лице, от 

момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения. С 

навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез 

своите действия да придобиват права и да се задължават. 

Според разпоредбите на чл. 3 от ЗЛС, лицата, които не са навършили 14-годишна 

възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните 

законни представители - родители или настойници. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила на детето всеки родител, настойник, 

попечител или друго лице, което полага грижи за дете може да иска и да получава 

съдействие от органите по този закон. 

Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за 

дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, 

предприемани по този закон, с изключение на случаите, когато всяко дете има право да бъде 

информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му 

или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е 

необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би 

засегнало тези интереси, и могат да поискат промяна на мерките при изменение на 

обстоятелствата. 
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Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „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”. Предоставянето на данни от Държавна агенция за закрила на детето и Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Връбница, гр. София, Дирекция „Социално подпомагане“, 

гр. Смолян, Агенция „Социално подпомагане“, би било действие по обработване на лични 

данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - 

всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на 

лични 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. Обработването на лични данни 

следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и 

пропорционалност на данните. 

Държавната агенция за закрила на детето обработва лични данни, на основание чл. 4, 

ал. 6 от ЗЗЛД, т.е., обработването на лични данни е допустимо, когато обработването е 

необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или 

на трето лице, на което се разкриват данните. Законът, който налага необходимостта от 

обработване на лични данни от Държавната агенция за закрила на детето е Законът за 

закрила на детето. Държавната агенция за закрила на детето е вписана в Регистъра на 

администратори на лични данни към КЗЛД под идентификационен номер  000429. 

Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на 

чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно, обществена е 

информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава 

възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в 

документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от 

задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите 

на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, 

исканата информация в изложения казус, не представлява обществена информация, 

съдържаща се във всички преписки, протоколи, както и всички съпътстващи документи по 

проверки, извършени от ДАЗД и други институции, свързани с детето на г-жа И.К.П., 

изисквани от същата.  

В конкретния казус могат да намерят приложение и разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от 

ЗЗЛД, а именно – разпоредбите относно правата на физическите лица. Всяко физическо лице 
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има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Следователно във връзка с 

разпоредбите на чл. 3 от ЗЛС, а именно, това че лицата, които не са навършили 14-годишна 

възраст, са малолетни и следователно вместо тях и от тяхно име правни действия извършват 

техните законни представители - родители или настойници, г-жа И.К.П., като законен 

представител – родител следва да извършва правни действия вместо своето дете и от негово 

име. Г-жа И.К.П. може да иска и да получава съдействие от органите по Закона за закрила на 

детето, а именно чл. 8, ал. 1.  

Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните 

данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното 

 

СТАНОВИЩЕ: 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 3 от 

Закона за лицата и семейството, Държавна агенция за закрила на детето и Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Връбница, гр. София, Дирекция „Социално подпомагане“, 

гр. Смолян, Агенция „Социално подпомагане“, следва да предоставят исканата със 

заявлението за достъп до лични данни информация на г-жа И.К.П., в качеството й на родител 

на малолетното дете М.Г.М. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 

 Венцислав Караджов /п/ Цанко Цолов /п/  

 Цветелин Софрониев /п/ 

 Мария Матева /п/ 

 Веселин Целков /п/ 

 


