
 
 

 
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 

Административен съд – Ловеч е администратор на лични данни, които 

се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона 

правомощия. Настоящата информация е изготвена в съответствие с 

изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 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/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). 

1. За контакт с Административен съд - Ловеч:  

Адрес: 5500, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 40 

тел. 068 651570; факс: 068 601220 

E-mail: as_lovech@abv.bg 

Официална интернет страница: www.aclovech.org 

2. Категории лични данни, цели и основания, на които се 

обработват в Административен съд - Ловеч: 

Обработването на лични данни на физически лица се осъществява в 

минимален обем, достатъчен само за точното изпълнение на определените 

цели от Административен съд – Ловеч. Информацията не се използва 

повторно за цели, несъвместими с първоначалните. 

Административен съд – Ловеч обработва лични данни за постигане на 

следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване. 

2.1. Изпълнение на правомощията на съда при осъществяване на 

правораздавателната дейност и спазване на законови задължения, които 

произтичат за администратора на лични данни. 

За тази цел се обработват лични данни на физически лица участници в 

съдебното производство по административни дела и вещи лица. Това са 

данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, 

данни относно социалното и здравословното състояние и други данни, 

изискуеми по силата на специалните закони.  

Административен съд – Ловеч получава лични данни на физически 

лица по касационни дела от съответните районни съдилища, както и 

предоставя такива на Върховния административен съд чрез делата, по които 

се обжалват съдебните актове пред по-горната инстанция. За целите на 

правораздавателната дейност съдът обработва и лични данни, които не са 

получени от физическото лице за което се отнасят, а са предоставени от 

трето лице по служебен път или от публични регистри. Използването на 

данните за съответните лица е само за служебни цели. 

2.2. Обща административна дейност. 

За осъществяване на общата си административна дейност 

Административен съд – Ловеч обработва данни за служебни цели при 

изготвяне на становища, доклади, молби, отговори на молби, жалби и 

сигнали, изпращане на кореспонденция, сключване на договори за услуги и 

доставки и др., при съобразяване с нормативните изисквания.  
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При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, 

сигналите и други искания, депозирани пред съда, се обработват само лични 

данни, относими към конкретния случай. 

2.3. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна 

отчетност. 

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на 

съдии и съдебни служители в Административен съд – Ловеч (настоящи и 

бивши). В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се 

обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за 

образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и 

други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които 

регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-

осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, 

безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. 

Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите 

законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане 

на финансова отчетност. 

3. Срокове за съхранение на личните данни: 

Като администратор на данни Административен съд – Ловеч 

обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите 

за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. 

4. Получатели на лични данни: 

Категориите получатели се определят за всеки конкретен случай 

според законовото им основание да получат данните. Личните данни могат 

да бъдат разкрити пред публични органи с оглед техните правомощия и 

компетентност, като предоставянето и обработването им следва да е в 

съответствие с нормативните изисквания и с приложимите правила за 

защита на данните, съобразно целите на обработването. Не се предоставят 

лични данни, обработвани или съхранявани в съда, на трета държава или на 

международни организации извън Европейския съюз. 

5. Права на физическите лица – субекти на данни: 

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване 

правата на субектите, чиито лични данни се обработват. Физическите лица, 

чиито данни се обработват, имат следните права: 

5.1. Право на информираност.  

5.2. Право на достъп.   

5.3. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни; 

5.4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), ако са 

приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

5.5. Право на ограничаване на обработването. 

5.6. Право на преносимост на данните, ако са налице условията за 

преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

5.7. Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от 

Регламент (ЕС) 2016/679.  



 
 

 

 
 

5.8. Право на субекта на данните да не бъде обект на решение, 

основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо 

профилиране. 

5.9. Право на защита по съдебен и административен ред. 

Субектите на лични данни могат да упражняват правата си с писмено 

заявление до Административен съд – Ловеч, или с електронно заявление по 

реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги, на електронен адрес: as_lovech@abv.bg. Заявлението следва да 

съдържа: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното 

физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за 

комуникация, подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция. 

При нарушаване правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 всеки субект 

има право да сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от пет години от извършването му. Всеки субект на данни 

може да обжалва действия или актове на администратора по съдебен ред 

пред съответния административен съд или пред Върховния 

административен съд по общите правила за подсъдност. 

6. Значение на предоставените лични данни: 

Административен съд – Ловеч обработва лични данни като 

задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и 

законови задължения. Отказът на физическо лице за предоставяне на лични 

данни, когато това е предвидено по закон, препятства възможността му да 

получи съдебна защита на правата и законните си интереси, за 

предприемане на действия по направени искания и за изпълнение на 

нормативно установени функции от съда. 
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