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Ограничения по ЗДОИ 

 
 

 класифицирана или друга защитена тайна в 

случаите, предвидени в закон (чл.7, ал.1) 

 

засягат се интересите на националната 

сигурност, обществения ред, правата на 

другите (чл.5 от ЗДОИ) 
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Видове ограничения по ЗДОИ 

  

Държавна тайна 

Служебна тайна  

Следствена тайна 

Мнения, консултации по проекторешение 

Текущи преговори 

Лични данни 

Търговска тайна 
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Стеснително прилагане на ограниченията – 

международни стандарти 

 Предвидено в закон  

Пропорционално на целта да защити 

някое конкуриращо право или интерес 

При спазване на принципа за 

необходимост в демократичното общество 

Принцип на вредата 

Принцип на надделяващия обществен 

интерес 
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Стеснително прилагане на ограниченията – 

българско законодателство 

В случаите, предвидени със закон (чл.7, 

ал.1 от ЗДОИ) 

За защита на правата и интересите, 

изброени в чл.5 от ЗДОИ 

Предметът на защитата е конкретизиран в 

изброяването на основанията за 

ограничение (чл.37, ал.1 от ЗДОИ) 
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Стеснително прилагане на ограниченията – 

българско законодателство 

Частичен достъп 

Вреда  

Надделяващ обществен интерес 

Срокове за защита на информацията 
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Частичен достъп 

 

 достъпът е пълен или частичен – чл.7, ал.2 

ЗДОИ:  

 

Достъп се предоставя до частта, която не 

попада в ограничението – чл.37, ал.2 от 

ЗДОИ;  
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Вреда  

Държавна тайна – чл.25 от ЗЗКИ 

Служебна тайна – чл.26, ал.1 от ЗЗКИ 

Търговска тайна – чл.17, ал.2 от ЗДОИ 

Лични данни – преценява ли се  вредата? 
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Надделяващ обществен интерес 

Въведен със специален закон – декларации 

за доходите и имуществото, за конфликт на 

интереси и др. 

 

Баланс на интереси - § 1, т.5 и 6 от ДР на 

ЗДОИ – прозрачност, отчетност, нередности, 

обществен дебат, договори; при емисии и др. 

случаи – чл.20, ал.4 от ЗООС 
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Надделяващ обществен интерес 

Държавна и служебна тайна – по правило не се 

прилага, с изключение на чл.20, ал.4 от ЗООС 

 

Търговска тайна – чл.17, ал.2 от ЗДОИ 

 

Подготвителни документи и преговори – чл.13, 

ал.4 от ЗДОИ 

 

Лични данни – само в случаите на заемани 

публични позиции (длъжности) 
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Срокове на защита 

Държавна и служебна тайна – 30, 15, 5 години, 

респ. 6 месеца съгласно ЗЗКИ 

 

Търговска тайна – няма 

 

Подготвителни документи и преговори – до 2 

години (чл.13, ал.3 от ЗДОИ) 

 

Лични данни – няма; в рамките на живота?  
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Достъп до обществена информация и защита 

на личните данни 

ЗДОИ не се прилага за достъп до лични 

данни – чл.2, ал.5;  

 

Когато се съдържат в носители на 

обществена информация, личните данни са 

защитени; 

 

Освен някои данни, когато се отнасят до 

лице, заемащо публична/държавна 

длъжност; 
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Стъпки  
Обществена ли е информацията (Р 8987/14 а.д.2078/14 

ВАС, VII о.)  

 

 изпълнява ли лицето публична държавна длъжност; 

 

Информацията е за служебна дейност, свързана със 

заеманата длъжност; 

 

Следователно би се повишила прозрачността на 

дейността на държавните органи и по отношение на нея е 

налице надделяващ обществен интерес  

 

А целта на защита на ЗЗЛД е неприкосновеността на 

личността и личния живот. 
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Публични длъжности и защита на личните 

данни 

Лица, които заемат висши държавни длъжности – 

Закон за публичност имуществото и доходите; 

 

 Лица, които заемат публични длъжности – чл.3, 

ал.1 от Закона за досиетата 

 

заемат длъжности в държавната администрация - 

ЗПУКИ  

 

Се ползват с много по-занижена защита от частните 

лица (РКС 4/12 по к.д. и практика ВАС)  
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Надделяващ обществен интерес и защита на 

личните данни 

Данни за допълнително възнаграждение на 

членовете на Политическия кабинет – (Р 178/13 

а.д.2150/12 ВАС, V о.)  

 

Политическата принадлежност на народните 

представители – (Р 6681/13 а.д.13332/12 на ВАС, V о.) 

 

Размерът на получавани награди от лица, заемащи 

публични длъжности (Р 10398/13 по а.д.2551/13 на 

ВАС, V о. ) 

 

Имената на съдебни/ прокурорски помощници       

(Р 14701/14 по а.д.6440/14 на ВАС V о.)  
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Надделяващ обществен интерес и защита на 

личните данни 

на кои дати Д.П. е влизал в МВР, при кого и какво е било 

посещението (записано в регистъра на постовия служител),  

– (Р 8987/14 а.д.2078/14 ВАС, VII о.)  

 

Имената и длъжността на служителите, определени за 

извършване на определена дейност  – (Р 240/08 а.д.6700/07 

на ВАС, III о.) 

 

Професионален трудов стаж (Р 8572/12 по а.д.4051/12 на 

ВАС, 5-чл. ); образование и квалификации (Р 9486/06 по 

а.д.3505/06 на ВАС, 5-чл)  

Размер на получавно възнаграждение (Р 652/16 по 

а.д.9103/15 ВАС V о.) 
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Размер на получавано възнаграждение 

Размер на получавно възнаграждение от членовете на УС 

на БНБ (Р 652/16 по а.д.9103/15 ВАС V о.):  

 с оглед публичните функции на лицата, заемащи държавна 

служба или упражняващи държавна дейност и възнагражденията 

на същите следва да бъдат публични; 

 Освен това размерът на получаваното възнаграждение не е 

свързан с неприкосновеността на личността и личния живот, а е 

обективно съществуващ факт, като безспорно същото се 

определя и изплаща въз основа на нормативни и вътрешни 

правила. 

Размер на получавно възнаграждение от управител на 

БНБ (Р 9592/16 по а.д.3248/15 ВАС V о.):  
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Размер на получавано възнаграждение 

Размер на получавно възнаграждение от управител на 

БНБ (Р 9592/16 по а.д.3248/15 ВАС V о.):  

 

 Изпълнява ли лицето публична, висша държавна длъжност; 

 

 Защитата на личните данни за тези личности, е много по-

занижена в сравнение със защитата на личните данни на 

останалите граждани; 

 

 Сам по себе си фактът, че тези лица са задължени да декларират 

обстоятелства в публичен регистър сочи, че там данни не са 

защитени лични данни. 
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Размер на получавано възнаграждение 

Размер на получавно възнаграждение от управител на 

БНБ (Р 9592/16 по а.д.3248/15 ВАС V о.):  

 Възнаграждението на лица, заемащи висши държавни длъжности 

не попада в категорията лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от 

ДР на ЗДОИ; 

 

  С данните за полученото възнаграждение, което е обективно 

съществуващ факт , произтичащ от надлежно утвърдени правила 

и норми, не може да бъде идентифицирано дадено лице по 

смисъла на ЗЗЛД;  

 

 В конкретния случай се касае за достъп до обществена информация, 

даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на 

задължения субект и конкретно спазват ли се правилата за формиране 

възнаграждението на ръководните органи на БНБ.  
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Подготвителни документи – чл.13, ал.2, т.1 

ЗДОИ 

Ограничението цели защита на независимостта и 

безпристрастността в експертната работа преди 

вземане на решения; 

  

Отнася се до становища, мнения, препоръки, 

колективни дискусии; независимо от вида на 

административната дейност; 

 

Не са минали 2 години от създаването й; 

 

Не е налице надделяващ обществен интерес. 
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Подготвителни документи – чл.13, ал.2, т.1 

ЗДОИ 

Ограничението е неприложимо за фактически 

констатации (Решение 15158/10 по а.д.3051/10 ВАС, 

V о.) 

Неприложимо, когато няма краен акт (Решение 

2308/06 по а.д.10940/05 ВАС, 5-чл.) 

Неприложимо към дискусии, информация за 

околната среда (Решение 8921/09 по а.д.15062/08 на 

ВАС, ІІІ о.) 

 

За подготвителни документи и преговори – до 2 г. 

(чл.13, ал.3 от ЗДОИ). 
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Информация със самостоятелно значение по 

чл.13, ал.2, т.1 ЗДОИ 

Фактически констатации на инспекторат за състоянието на 

затворите - (Решение 15158/10 по а.д.3051/10 ВАС, V о.) 

 

Пазарни оценки на недвижими имоти (Решение 9060/12 по 

а.д.15188/14 ВАС, V o.) 

 

Вътрешни правила за организация на административното 

обслужване (Решение 8395/15 по а.д.14393/14 на ВАС,  V о.) 

информация, съдържаща се в описните книги за граждански и 

наказателни дела (Р 142/14 по а.д.11045/13 на ВАС, VII o.) 
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Търговска тайна – чл.17, ал.2 и 3 от ЗДОИ 

Информацията е определена от търговец за 

търговска тайна: факти, данни, решения  

 

 предоставянето й би довело до нелоялна 

конкуренция; 

 

не може да е търговска тайна или дейността , когато 

е създадена от държавен орган по силата норм.акт – 

Решение № 5915/13 по а.д.7650/12 V о.); 
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Съгласие на засегнатия – чл.31от ЗДОИ се 

търси, когато 

 е налице негово защитено право или интерес: лични данни, 

търговска тайна (не е търговска тайна или дейността на 3-те 

лица, когато е създадена от зад. суб. по силата норм.акт – 

Решение № 5915/13 по а.д.7650/12 V о.); 

Лицето не е задължен субект – чл.31, ал.5, предложение 1 от 

ЗДОИ (Р 9973/10 по а.д.13535/09); 

Не е налице надделяващ обществен интерес – чл.31, ал.5, 

предложение 2 от ЗДОИ (опред. данни за публични 

длъжности).  

Липса на съгласие или изрично несъгласие (2015)?  
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Търговска тайна – чл.17, ал.2 и 3 от ЗДОИ 

Информацията е търговска тайна и предоставянето й би 

довело до нелоялна конкуренция; 

 

Посочват се обстоятелствата, които водят до нелоялна 

конкуренция;  

 

От НОИ е инф. за договори на зад. субект с други лица - 

§ 1, т.5, б.“е” ДР на ЗДОИ (Решение 8706/12 по а.д.9760/11 

на ВАС, V o.); договорите се публикуват от 01.10.2014 г. 

 

Доклади по изп. на договори- Решение 10306/10 по 

а.д.14068/09 ВАС, V o. 
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Класифицирана информация 

Държавна тайна: предоставянето би довело вреда на 

отбрната, външната политика, националната 

сигурност, конституционнозащитения ред; 

 

Служебна тайна: предоставянето би се отразило 

неблагоприятно на държавен или друг правнозащитен 

интерес;  

 

Чуждестранна класифицирана информация. 
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Класифицирана информация 

Ниво на класификация – за служебно ползване, 

поверително, секретно, строго секретно - 6 м., 5 г., 15 г. 

или 30 години защита (чл.34 от ЗЗКИ) 

 

Защитени интереси – чл.25 (държавна тайна) и чл.26 

(служебна тайна) от ЗЗКИ, плюс списък с категории; 

 

Периодичен преглед – 2 г., декласифициране след 

изтичане срока за защита. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ 

СЕКТОР 
 

 Класифицирана информация 

 Статистическа тайна  

 Търговска и производствена тайна 

 За получаване е необходим правен интерес 

 Части от документи – само гербове, емблеми и 

отл.знаци 

 Лични данни – недопустима обработка 

 



ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ WWW.AIP-BG.ORG ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ WWW.AIP-BG.ORG 

Благодаря за вниманието! 

kashumov@aip-bg.org  

Проект “Граждански център в подкрепа на прозрачността в 

обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация “Америка 

за България”  
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