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РЕЗЮМЕ  

Защитата на субектите на данни пред националния надзорен орган се осъществява чрез обжалване 

актовете и действията на администраторите или обработващите на лични данни. Тази защита има 

голямa практическа значимост за субектите на данни, в случаите когато правата им по Регламент 

(ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни са били нарушени. Целта на настоящото 

изложение е да представи съществените материалноправни и процесуалноправни аспекти на 

защитата срещу администратор или обработващ лични данни пред надзорния орган, които 

предвижда новата регулаторна рамка в сферата на защитата на личните данни. 
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ABSTRACT 

The protection of data subjects before the national supervisory authority is carried out by appealing against 

the acts and actions of the controllers or processors of personal data. This protection is of great practical 

importance for data subjects in cases where their rights under Regulation (EU) 2016/679 and the Personal 

Data Protection Act have been violated. The purpose of this statement is to present the essential substantive 

and procedural aspects of the protection against a controller or processor of personal data to the supervisory 

authority, which provides for the new regulatory framework in the field of personal data protection.    
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Регламентът (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 и Закона за защита на личните данни предвиждат специални 

механизми за ефективна защита на субектите на данни, при неправомерното обработване 

на свързаните с тях лични данни. Един от тези механизми е производството по обжалване 

актовете и действията на администратора или обработващия на лични данни пред 

националния надзорен орган. Възможността за обжалване по административен ред не е 

нова, но настъпилата след 25 май 2018 г. генерална промяна в правната рамка в областта на 

защитата на личните данни предвиди и нови съществени изменения в производството пред 

надзорния орган по защита на личните данни. До момента това производство не е било 

предмет на самостоятелно изследване. Отделни негови елементи са изследвани в различни 

публикации по защита на личните данни (Александров, 2016; Тошкова, Фети, 2019; 

Кръстева, 2018; Фети, 2019). Целта на настоящото изложение е да се анализира правото на 

защита на субектите на данни чрез изясняване на условията и реда на обжалването пред 

компетентния надзорен орган в светлината на новата нормативна уредба за защита на 

личните данни, като се подчертае значимостта на надзора по прилагането на 

законодателството за защита на личните данни. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Защитата на субектите на данни пред националния надзорен орган се осъществява чрез 

обжалване актовете и действията на администраторите или обработващите на лични данни. 

Правото на подаване на жалба до надзорния орган е предвидено в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. 

Съгласно посочената разпоредба от закона, при нарушаване на правата му по Регламент 

(ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД субекта на данни има право да сезира Комисията за защита на 

личните данни. Целта на производството по обжалване актовете и действията на 

администраторите или обработващите на лични данни пред КЗЛД е да бъде защитен 

интересът на всяко физическо лице, което счита, че по повод обработването на личните му 

данни са нарушени неговите права и законни интереси. Разглеждането на жалби е едно от 

правомощията на КЗЛД като част от осъществяването на цялостната й контролна дейност в 

областта на защитата на личните данни. Тя е компетентния национален орган, който 

анализира и осъществява цялостен надзор и осигурява спазването на законодателството за 

защита на личните данни, съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 ЗЗЛД. Това означава, че надзорът 

включва всички сфери на обществения живот, където се обработват лични данни – 

държавно управление, търговия, строителство, транспорт, образование, култура и др. 

Всеобхватността на надзора обхваща не само спазването на правилата на приложимото 

законодателство, но и изпълнението, т.е. за ефикасност при осъществяване на 

обработването на лични данни. Само за 2019 г. КЗЛД е сезирана с над 1600 жалби, което е 

драстично повече от предходната година. След 25 май 2018 г., от когато се прилага 

Регламента значително се е повишил броя на постъпилите жалби, като за сравнение през 

2018 г. те са били 784, а за 2017 г. са били не повече от 480 броя (Годишен отчет на КЗЛД 

за дейността й, 2019 г., с.15 и сл.)1. Предимно жалбите се обособяват в различни сектори 

като телекомуникации, видеонаблюдение, държавни органи, банки и кредитни институции, 

електронни медии, образование и др. В тази връзка практиката на КЗЛД е изключително 

                                                 
1 https://www.cpdp.bg/ 

 

https://www.cpdp.bg/
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широка, с оглед разнообразността на постъпилите жалби. В основната си част те са 

свързани с неправомерното обработване на лични данни от администратори като: 

обработване на данни, без наличие на законоустановено условие за допустимост на 

обработването им; обработване на данни, без да са предприети от администраторите 

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; нарушения на правото 

на достъп до лични данни.  

Правото на защита се реализира чрез подаване на жалба от субекта на данните, който 

има правен интерес. Жалбата е искане, с което се търси защита за нарушени на искателя 

права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД, съгласно чл. 35, ал. 1 от ПДКЗЛДНА (Обн. 

ДВ. бр. 60 от 30 юли 2019 г., попр. ДВ. бр. 63 от 9 август 2019 г.). С подаването й се сезира 

компетентния да се произнесе орган - КЗЛД и се поставя началото на производството по 

обжалване актовете и действията на администратора или обработващия по чл. 38 от ЗЗЛД.  

Основни участници в производството пред КЗЛД са страните, по чието искане е 

образувано производството, както и лицата, за които се твърди, че са извършили 

нарушения на нормативната уредба за защита на личните данни. Те придобиват качеството 

страна в производството, след като са конституирани като такива, т.е. когато правата и 

законните интереси на лицето са засегнати от неправомерното обработване или пък 

решението на комисията ще породи права или задължения за него.  

С качеството „страна“ са свързани редица права, най-важното от които е правото на 

защита. Чрез правния интерес за обжалване се изразява необходимостта да се премахнат 

породените от актовете и действията на администратора/обработващия неблагоприятни 

правни последици. Правото на обжалване е субективно потестативно право на определено 

физическо лице да подаде жалба до КЗЛД. Разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗЛД определя 

като негов титуляр субектът на данни, чиито лични данни са неправомерно обработени и 

по този начин са нарушени правата му по законодателството за защита на личните данни. 

Субективното право е гарантирана от закона възможност за осъществяване на определено 

поведение, то в тази връзка една от предпоставките за започване на производството пред 

КЗЛД е да се твърди нарушаване правата на искателя по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или 

ЗЗЛД. Когато субективното право е нарушено, заинтересованият може да встъпи в 

административния процес и да се защитава.  

Заинтересоваността от искането трябва да е правомерна, лична и обоснована и да е в 

резултат на твърдяното нарушение (арг. чл. 27, ал. 2 АПК). Това означава, че само 

физическите лица, за които възникват права или задължения или се засягат техни права или 

законни интереси, са легитимирани да търсят защита по реда на ЗЗЛД. Aдминистративното 

производство по разглеждане на жалби по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД не следва да се образува от 

трети лица, тъй като жалбоподателят не може да защитава чужди процесуални права. 

Например в такава хипотеза би попаднало лице, което обжалва акт или действие на 

администратора/обработващия за незаконосъобразното обработване на данни на неговите 

близки. Единствено правният субект, който твърди (претендира), че ще е адресат на акта, е 

страна в производството по издаване на индивидуални административни актове. 

Недопустимо е жалбоподателят да търси защита от неправомерно обработвани, не негови 

лични данни, а такива на наследодателя му, тъй като анализът на чл. 38, ал. 1 ЗЗЛД сочи, че 

се касае за права „интуито персона“ (вж. Решение № 11015/22.07.2013 г. по адм. д. № 

66/2013 г., V отд. на ВАС). Поради което такива лица не са и не могат да бъдат страна по 

материалното административно правоотношение, тъй като актът на КЗЛД не може да 

засегне законните им права и интереси. Липсата на качеството „страна“ води до 
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изключване на правото на жалба срещу актовете и действията на администраторите или 

обработващите на лични данни.  

По-различно стоят нещата, когато искането не съдържа данни за нарушени права на 

искателя. Съгласно чл. 35, ал. 2 от ПДКЗЛДНА, сигнал е всяко искане, различно от жалба 

на субект на данни, отправено до КЗЛД във връзка с нарушения на Регламента и/или ЗЗЛД, 

които не засягат правата на субекта, подал искането. Информирането на КЗЛД означава да 

се доведат до нейно знание обстоятелствата за нарушени права на трето лице или за други 

нарушения при обработване на лични данни. Сигналът е често прилагано основание за 

намесата на компетентния орган, вследствие на което се прави проверка на основание чл. 

58, параграф 1 от Регламента и чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛД. След извършването ѝ проверяващият 

екип представя констативен акт пред КЗЛД, а при констатиране на нарушения се образува 

административнонаказателно производство. Независимо от административното наказание, 

при установяване на административно нарушение може да се приложи принудителна 

административна мярка по глава девета от ЗЗЛД, съгласно чл. 12, ал. 9 от ЗЗЛД. До края на 

2019 г. са подадени 793 сигнала от физически и юридически лица, които сезират КЗЛД за 

евентуални нарушения на ЗЗЛД относно неправомерни действия. Голяма част от сигналите 

са за твърдени нарушения при неправомерно използване на лични данни от страна на 

мобилни оператори и предоставяне на лични данни на т.нар. колекторски фирми, както и 

злоупотреба с лични данни на служители, които са с прекратени трудови правоотношения, 

от страна на работодатели. Продължаваща тенденция към увеличаване има и на сигналите, 

свързани с поставяне на видеокамери в жилищните сгради без съгласието на живущите в 

тях съгласно Закона за управление на етажната собственост, както и неправилното им 

насочване за следене на обекти и пространства извън тяхното предназначение (Годишен 

отчет на КЗЛД за дейността й, 2019 г., с.31 и сл.).  

Законодателят въвежда изисквания за допустимост и редовност на жалбата. Едно от 

изискванията в производството по обжалване актовете и действията на администраторите 

или обработващите на лични данни по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД е свързано с компетентността 

на КЗЛД. Тя е националният надзорен орган, чиято компетентност включва установяването 

и произнасянето относно наличието или не на нарушения на нормативната уредба за 

защита на личните данни. Въпреки, че обхватът на надзора, осъществяван от КЗЛД е 

очертан широко, то има изключения свързани с правораздавателната дейност на 

съдилищата. Целта е да се гарантира независимостта на съдебната власт при изпълнението 

на съдебните й задължения, включително постановяването на решения. Поради това 

надзорната компетентност на националния орган за защита на личните данни се изключва 

при нарушаване на правата на физическите лица по Регламента и ЗЗЛД, когато се 

обработват лични данни от съда, прокуратурата и следствените органи за целите на 

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на 

престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за 

обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване. В тези случаи споровете ще са 

подведомствени на Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, а не на КЗЛД и решението й 

ще съдържа само констатация относно законосъобразността на обработването, съгласно чл. 

38, ал. 6 от ЗЗЛД. С оглед въведения дуализъм в надзорния механизъм по прилагане на 

правилата за защита на личните данни и особеността на производството по обжалване в чл. 

36 от ПДКЗЛДНА е предвидено, че когато жалбата не е от компетентността на КЗЛД, 

същата се препраща на компетентния орган. Също така жалбата се връща на подателя с 

кратки писмени указания когато от данните в нея не може да бъде определен компетентния 

орган. При необходимост за разглеждане на жалбата в условията на сътрудничество с друг 

надзорен орган се предприемат необходимите мерки за сътрудничество, съгласно чл. 39 от 

ПДКЗЛДНА.  
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След установяване наличието на компетентност на надзорния орган, следващ елемент, 

обуславящ допустимостта на жалбата, е срокът, в който тя е подадена. С оглед датата на 

извършване на твърдяното нарушение новата нормативна уредба в областта на защитата на 

личните данни предвижда различни срокове за сезиране на КЗЛД. За нарушения, 

извършени след влизане в сила на измененията на ЗЗЛД (ДВ бр. 17/26.02.2019 г.), субектът 

на данните има право да сезира КЗЛД в срок от 6 месеца от узнаване на нарушението, но не 

по-късно от две години от извършването му, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Образуваните 

до 25 май 2018 г. и неприключили до влизането в сила на ЗЗЛД производства за нарушения 

на закона се довършват по стария ред. В тези случаи, жалбите и исканията, касаещи 

нарушения, извършени до влизане в сила на измененията на закона, могат да се подават в 

едногодишен срок от узнаване на нарушението от страна на искателя, но не по-късно от пет 

години от извършването му, съгласно параграф 44 от преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗЛД. Посочените срокове за 

обжалване са преклузивни по своя характер. Пропускането им води до невъзможност за 

упражняване на правомощията на КЗЛД и произнасяне по съществото на спора. Комисията 

следи служебно за изтичането на сроковете.  

Следващото изискване на ЗЗЛД за допустимост и редовност на жалбата е свързано със 

съдържанието й. С оглед спецификата на производството по обжалване в чл. 28 от 

ПДКЗЛДНА са разписани изискванията по отношение съдържанието на жалбата. Тя трябва 

да съдържа следните реквизити: 

- данни на искателя: имена, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за 

връзка, електронен адрес (при наличие); 

- естеството на искането; 

- дата на узнаване на нарушението, ако се твърди такова; 

- посочване на лице, срещу което е подадено искането; 

- друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника; 

- дата и подпис. 

Липсата на някои от посочените реквизити води до нередовност на жалбата. Когато 

жалбата съдържа нередовности, подателят се уведомява да ги отстрани в 3-дневен срок от 

съобщението. В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срока, производството 

пред надзорния орган се прекратява. 

 Жалбата се подава в деловодството на КЗЛД с писмо, по факс или по електронен път на 

имейла на комисията по реда на Закона за електронният документ и електронните 

удостоверителни услуги, т.е. тя трябва да бъде оформена като електронен документ, 

подписан с квалифициран електронен подпис. Когато жалбата е направена устно се съставя 

протокол по реда на чл. 29, ал. 5 от АПК, който се подписва от подателя и от служителя на 

комисията, който го е съставил, и се завежда в деловодството, съгласно чл. 27, ал. 3 от 

ПДКЗЛДНА. КЗЛД не разглежда анонимни искания, които не са подписани от подателя 

или от негов представител по закон или пълномощие, както и такива, в които не е посочена 

информацията, която трябва да съдържа жалбата. Не се разглеждат и жалбите, при 

съставянето на които е използвана латиница или друга графична система, различна от 

кирилица (освен ако не са написани на език, различен от българския). Но комисията може 

да се самосезира и/или да уведоми съответните институции, когато в анонимното искане се 

съдържа информация за накърняване на значим обществен интерес. 

Новата регулаторна рамка в сферата на защитата на личните данни въвежда 
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отговорности и задължения, свързани със защитата на данните, не само за 

администраторите, но и за обработващите лични данни. Защита се дължи по отношение на 

физическите лица срещу актовете и действията на администраторите или обработващите 

лични данни, нарушаващи техни основни права и свободи. В тази връзка абсолютна 

процесуална предпоставка за допустимост на жалбата пред КЗЛД е същата да е насочена 

срещу конкретния администратор или обработващ лични данни2. Администратор е лицето, 

което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на 

личните данни, а обработващият лични данни е лице, което обработва данните от името на 

администратора, съгласно чл. 4, т. 7 и 8 от Регламента. Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК, 

административният орган проверява предпоставките за допустимост на искането, с което е 

сезиран. Липсата на пасивно легитимирана страна – конкретен администратор или 

обработващ лични данни, е основание на недопустимост на жалбата. Разпоредбата на чл. 

27, ал. 2, т. 6 от АПК обвързва преценката за допустимост на искането с наличие и на 

специални изисквания, установени със закон, за които административния орган следи 

служебно. Такова изискване е уредено и в чл. 2, параграф 2, б. „в“ от Регламента, който 

предвижда, че същият не се прилага за обработването на лични данни, извършвано от 

физическо лице за негови лични или домашни занимания. В този смисъл това лице не е 

администратор на лични данни и КЗЛД ще отхвърли жалбата като процесуално 

недопустима, тъй като не е насочена срещу надлежно пасивно легитимирана страна. 

Защитата пред КЗЛД е достъпна за всеки субект на данни, тъй като в производството по 

разглеждане на жалби не се дължат такси. Самото производство се развива по реда на 

АПК, а образуването му означава, освен да се създаде административна преписка, да се 

извършат необходимите проверки по жалбата, да се разгледа по същество подадената 

жалба, да се установи наличието или липсата на нарушение, но и при констатирано 

нарушение да се вземат необходимите мерки на държавна принуда (принудителни 

административни мерки или реализация на административнонаказателна отговорност на 

виновните лица). 

За проучване на обстоятелствата по жалбата, КЗЛД се подпомага от администрация. 

Постъпилата жалба се разпределя на дирекция „Правни производства и надзор“, която 

представя пред комисията становище по редовността, допустимостта или основателността 

на искането, включително и анализ относно необходимостта за разглеждане на жалбата в 

условията на сътрудничество с друг надзорен орган, когато е приложимо.  

КЗЛД се произнася с решение по редовността или допустимостта на жалбата в закрито 

заседание. Като за изясняване на фактите и обстоятелствата по постъпила жалба комисията 

може да възложи извършването на проверка, събирането на доказателства или искане на 

становища от трети лица при условията на АПК и съобразно правомощията си по чл. 58, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Събирането на доказателства, назначаването на 

експерти, представителство, призоваването и други действия в производството се 

извършват по реда на АПК. В открито заседание комисията разглежда жалбата по 

същество, за което уведомява страните и заинтересованите лица. Жалбоподателят се 

информира за напредъка в разглеждането на жалбата или резултата от нея в тримесечен 

срок от сезирането на КЗЛД. В производството по разглеждане на жалба страните могат са 

сключат споразумение по реда на чл. 20 АПК. С оглед целесъобразност и процесуална 

икономия законодателят допуска с решение на КЗЛД жалбата да се остави без разглеждане, 

                                                 
2 Вж. практиката на КЗЛД: решение № ППН-01-484/2018 г., София, 28.01.2019 г.; решение № ППН-01-

742/04.09.2018 г., София, 22.03.2019 г.; решение № ППН-01-285/2018 г., София, 10.05.2019 г.; решение № ППН-

01-71/2018 г., София, 24.07.2019 г. и др. 

 



Eastern Academic Journal                                                                                            ISSN: 2367–738 

                                                                                                                     Issue 3, pp. 39-49, September, 2020 

 

45 

www.e-acadjournal.org 

когато същата е очевидно неоснователна или прекомерна, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗЗЛД.  

Новост в производството по обжалване са предвидените правомощия на КЗЛД по чл. 58, 

параграф 2 от Регламента. В зависимост от обстоятелствата във всеки конкретен случай 

КЗЛД може да упражни някое от следните корективни правомощия: 

1. предупреждения до администратора или обработващия лични данни, когато има 

вероятност да нарушат разпоредбите на Регламента при осъществяване на 

дейността им, свързана с обработването на лични данни. За 2019 г. КЗЛД е 

отправила 3 предупреждения до администратори, събирали предварително лични 

данни на физически лица от трето дружество, използвайки ги за целите на 

директния маркетинг и с рекламна цел (Годишен отчет на КЗЛД за дейността й, 

2019 г., с.33). 

2. официално предупреждение до администратора или обработващия лични данни, 

когато има нарушения на сигурността на обработването на лични данни. В резултат 

на извършени проверки през 2019 г. КЗЛД е отправила 8 официални 

предупреждения до администратори, извършили следните нарушения: 

незаличаване (анонимизиране) на личните данни на физическите лица в 

публикувани документи; неприлагане на подходящи технически и организационни 

мерки в контекста на действащото законодателство за защита на личните данни, в 

резултат на което са разпространени лични данни от документи, изхвърлени в 

строителни отпадъци на урегулиран поземлен имот, обработени лични данни на 

потребителите на дадено мобилно приложение, както и неоторизиран достъп до 

личните данни на физически лица - контрагенти и персонал; неизпълнение на 

задължението, изразяващо се в несъдействие на субекта на данните да упражнява 

правото си на възражение срещу обработването на личните му данни за целите на 

директния маркетинг. Тази корективна мярка е приложена от комисията при 

наличие на нисък риск за засегнатите лица, ниска обществена опасност и 

смекчаващи отговорността обстоятелства (Годишен отчет на КЗЛД за дейността й, 

2019 г., с.33-34).  

3. разпореждания, отправени до администратора или обработващия, за спазване на 

Регламента, във връзка с: изпълнение на исканията на субекта на данни да 

упражнява правата си; съобразяване на операциите по обработване на данни, по 

възможност по указания начин и в определения срок; коригирането или 

изтриването на лични данни, или ограничаването на обработването им съгласно чл. 

16, 17 и 18, както и уведомяването за тези действия на получатели, пред които 

личните данни са били разкрити съгласно чл. 17, параграф 2 и чл. 19 от Регламента; 

преустановяването на потока на данни към получател в трета държава или към 

международна организация; съобщаване на субекта на данните за нарушение на 

сигурността на личните данни, от страна на администратора. По повод постъпили 

жалби са приложени от КЗЛД 53 бр. разпореждания за 2019 г., а в резултат на 

извършени проверки след подадени сигнали – 11 бр. разпореждания (Годишен 

отчет на КЗЛД за дейността й, 2019 г., с.17; 34).   

4. временно или окончателно ограничаване, в т.ч. забрана, на обработването на данни, 

налагани от КЗЛД за предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани 

с изпълнението на задълженията по Регламента и ЗЗЛД, както и за отстраняване на 

негативните последици от тях. По своя правен интензитет тази корективна мярка е 

една от най-силните принудителни административни мерки. Тя предпоставя 

нарушение на нормите за защита на личните данни, които застрашават 

неприкосновеността и личния живот на физическите лица. Тази опасност трябва да 
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е реална, а не предполагаема. Когато са налице предстоящи или започнати 

незаконни действия, които могат да причинят вреди на субектите на данни, най-

уместната форма за намеса е спирането им, за да бъдат предотвратени 

неблагоприятните последици. Неоправдано би било да се изчака тяхното 

настъпване и тогава да се поправят нарушенията или да се търси отговорност от 

виновните лица. 

Посочените корективни мерки по естеството си са средства за въздействие за 

осъществяване на административна принуда от КЗЛД при осъществяване на надзора. 

Въздействието се изразява във властта на надзорния орган отново да разпореди 

изпълнението на определени корекции с оглед спазване на нормативната уредба за защита 

на личните данни. Когато в процеса на проверката се установи несъответствие между 

нормативните предписания и тяхното фактическо прилагане и изпълнение, надзорът 

продължава с упражняването на съответните контролни средства за въздействие. По своята 

правна същност тези средства са принудителни административни мерки по смисъла на чл. 

22 и 23 от Закона за административните нарушения и наказания. ПАМ са вид 

административна принуда без санкционен характер (Керемедчиев, 2004, с. 42). Те се 

прилагат с решение на КЗЛД, което подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен 

срок от получаването му, съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗЗЛД. Налагането на ПАМ като форма на 

държавна (административна) принуда са предоставените на КЗЛД от Регламента и ЗЗЛД 

възможности, които я подпомагат и улесняват при упражняване на нейните властнически 

функции.  

5. санкции – „глоба“ или „имуществена санкция“, при чието налагане КЗЛД се 

съобразява с изискванията на чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679. Съгласно параграф 

2 на посочената разпоредба, от решаващо значение при определяне размера на 

административната санкция са следните елементи:  

a) естеството, тежестта и продължителността на нарушението, като се взема 

предвид естеството, обхватът или целта на съответното обработване, както и 

броят на засегнатите субекти на данни и степента на причинената им вреда; 

б) дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност; 

в) действията, предприети от администратора или обработващия лични данни за 

смекчаване на последиците от вредите, претърпени от субектите на данни; 

г) степента на отговорност на администратора или обработващия лични данни 

като се вземат предвид технически и организационни мерки, въведени от тях в 

съответствие с Регламента; 

д) евентуални свързани предишни нарушения, извършени от администратора 

или обработващия лични данни; 

е) степента на сътрудничество с надзорния орган с цел отстраняване на 

нарушението и смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от него; 

ж) категориите лични данни, засегнати от нарушението; 

з) начина, по който нарушението е станало известно на надзорния орган, по-

специално дали и до каква степен администраторът или обработващият лични 

данни е уведомил за нарушението; 

и) когато на засегнатия администратор или обработващ лични данни преди са 

налагани корективни мерки, във връзка със същия предмет на обработването, дали 

посочените мерки са спазени; 

й) придържането към одобрени кодекси на поведение или одобрени механизми 

за сертифициране; и 
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к) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към 

обстоятелствата по случая, като пряко или косвено реализирани финансови ползи 

или избегнати загуби вследствие на нарушението. 

В зависимост от особеностите на всеки отделен случай е допустимо кумулативно 

налагане на административно наказание „глоба“ и/или „имуществена санкция“ в 

допълнение към наложената принудителна административна мярка. Характерно за това 

производство е, че с решението на КЗЛД по чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД едновременно се 

установява нарушение на законодателството за защита на личните данни и се налага 

санкция. Наложените имуществени санкции/глоби за 2019 г. са 73 бр., в общ размер на над 

1 000 000 лв. (Годишен отчет на КЗЛД за дейността й, 2019 г., с.17).  

Като цяло мерките с принудителен и санкционен характер разширяват възможностите за 

административна намеса на КЗЛД при установяване на нарушени права на субекта на 

данни или за въздействие върху администраторите/обработващите на лични данни при 

възможно нарушение.  

Производството по жалба приключва с административен акт на КЗЛД, който има 

характер на индивидуален административен акт, подлежащ на двуинстанционен съдебен 

контрол. Съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД комисията се произнася с решение, с което освен, 

че установява извършено ли е или не твърдяното в жалбата нарушение, има право да 

приложи мерките по чл. 58, параграф 2, букви "а" - "з" и "й" от Регламент (ЕС) 2016/679 

или по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗЗЛД и в допълнение към тези мерки или вместо тях да 

наложи административно наказание в съответствие с чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

както и по глава девета от ЗЗЛД. Тези възможни алтернативи са приложими при допуснати 

нарушения на материалноправните разпоредби на законодателството за защита на личните 

данни от администратор или обработващ на лични данни. Надзорният орган действа при 

условията на оперативна самостоятелност при избора на подходящата корективна мярка. 

Оперативната самостоятелност на КЗЛД е определена от закона като власт да прецени, 

съобрази и избере начина и средствата си за действие съобразно конкретната обстановка, 

както и да извърши цялостен надзор по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 

От което следва, че при определяне на корективната мярка, тя трябва да бъде съобразена с 

преследваната цел чрез налагането й, както и дали с изпълнението на мярката целта ще 

бъде постигната. 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 конкретният субект на данни, както и на обществения 

интерес. Поради това предприетите мерки от КЗЛД трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи с цел повишаване нивото на защита на личните данни и 

отговорността на администраторите/обработващите на лични данни.  

Мерките се прилагат с решение на КЗЛД, което се съобщава на заинтересованите страни 

по реда на АПК. Администраторът на лични данни, на когото е приложена мярка, 

уведомява писмено комисията за изпълнението на предписаните с мярката действия, когато 

се изискват такива, и/или за отпадане на основанията за налагането ѝ, като прилага 

съответните доказателства за това, съгласно чл. 48, ал. 3 от ПДКЗЛДНА. По постъпилото 

уведомление КЗЛД се произнася с решение, въз основа на мотивирано становище от 

компетентната дирекция. При неизпълнение на решението на комисията, с което е 

наложила корективна мярка, то тя може да наложи на администратора или обработващия 

на лични данни административно наказание – глоба или имуществена санкция, в размерите 

по чл. 83, параграф 5 от Регламента.  

С произнасянето на решението приключва производството пред КЗЛД по обжалване 

актовете и действията на администраторите/обработващите по обработването на личните 
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данни на физическите лица. Комисията изпраща копие от решението си и на субекта на 

данните. Решението на КЗЛД подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от 

получаването му. Субектът на данни може да обжалва действията на администратора или 

обработващия на лични данни пред съответния административен съд по общите правила за 

подсъдност и при условията на чл. 39 от ЗЗЛД. Важното е да се отбележи, че физическото 

лице не може да сезира съответния административен съд, ако има висящо производство 

пред КЗЛД за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е 

обжалвано и няма влязло в сила решение на съда, съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЗЛД. По искане 

на субекта на данни или на съда комисията удостоверява липсата на висящо производство 

пред нея по същия спор. Посочената разпоредба не допуска едновременното водене на 

производство пред националния надзорен орган и пред съда. От което следва, че висящото 

производство, образувано на същия засегнат субект и при идентичност на предмета на 

нарушението и нарушителя, пред комисията е процесуална пречка за сезиране на съда. 

Изборът, коя от двете части на контролната фаза да бъде използвана, се предоставя на 

заинтересованите правни субекти. Нещо повече, оспорването по административен ред не 

изчерпва изцяло контролната фаза на процеса. То се явява част от нея, другата част 

представлява оспорването по съдебен ред. Съдебното производство не изключва 

административното, защото съдебният контрол е с по-ограничено приложно поле, той е 

само за законосъобразност, за разлика от административния, който е и за правилност. 

Ограничение на това право може да има само при изрична разпоредба на АПК или на 

специален закон. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можем да обобщим, че производството пред националния надзорен орган 

по защита на личните данни е ефективно и безплатно. КЗЛД подпомага активно 

засегнатите лица, служебно събира доказателствата и възлага извършването на проверка, 

както и изпълнява контролна функция. Налагането на корективни мерки по чл. 58, 

параграф 2 от Регламента и образуването на административнонаказателни производства е 

пряко проявление на санкционната и превантивната дейност на комисията по отношение 

защита на личните данни. В тази връзка реализирането на правото на защита в 

производството пред КЗЛД обезпечава целите на Регламента и ЗЗЛД, като предотвратява и 

прекратява злоупотребите с незаконосъобразното обработване на данните на физическите 

лица. 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

АПК – Административнопроцесуален кодекс 

ВАС – Върховен административен съд 

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни 

КЗЛД – Комисия за защита на личните данни 

ПАМ – Принудителни административни мерки 

ПДКЗЛДНА – Правилник за дейността на КЗЛД и на нейната 

администрация 

Регламент (ЕС) 2016/679 – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 г. 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) 

 


