
До
Комисия за защита на 
личните данни
гр.София 1592,
бул.“Проф.Цветан 
Лазаров“2

ЗАПИТВАНЕ
от

Гинка Радева, управител на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 103134023

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми членове на Комисията за защита на личните данни,

На основание чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството, всички 
предприятия, които през отчетния период не са извършвали дейност, в срок до 
31-ви март на следващата година, са задължени да публикуват декларация, с 
която декларират това обстоятелство. 

На основание чл.38, ал.9, т.2, б.“а“ ЗСч, предприятията, които са вписани в
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
(ТРРЮЛНЦ)- това са търговците и пререгистрираните ЮЛНЦ, следва да 
публикуват декларацията си в ТРРЮЛНЦ. 

На основание чл.38, ал.9, т.2, б „б“ ЗСч, предприятията, невписани в 
ТРРЮЛНЦ- дружествата по ЗЗД, адвокатски и нотариални съдружия, 
непререгистрираните ЮЛНЦ и пр, следва да публикуват декларациите си в 
интернет или икономическо издание, където да бъдат безпрепятствено и 
публично достъпни в продължение на 3 години от датата на публикуването.

До сега нямаше определен образец на Декларацията за липса на дейност, 
но след последната промяна на Зсч (ДВ.бр.96 / 2019 г), разпоредбата на чл.38, 
ал.9, т.2 Зсч изисква публикуваната декларация да бъде по образец, одобрен със 
Заповед на Министъра на финансите.

Със Заповед на Министъра на финансите № 1263/30.12.2019 г, публ.в ДВ 
2/07.01.2020 г е одобрен образец на Декларацията по чл.38, ал.9, т. Зсч, която 
следва предприятията без дейност да публикуват до 31-ви март на 2020 г, 
образец от която прилагам към настоящото запитване.

От публикувания образец на декларацията е видно, че освен трите имена 
на представляващия, името и ЕИК/БУЛСТАТ на предприятието, на вписване и 
съответно публикуване в декларацията подлежи и единния граждански номер 
(ЕГН) на представляващия.

Тогава, когато декларацията се публикува в ТРРЮЛНЦ, ЕГН на 
представляващия е защитено, тъй като в чл.13, ал.6 на ЗТРРЮЛНЦ изрично е 
уредено, че освен оригинала на подлежащия на публикуване акт, се представя и 
препис със заличени лични данни, като при публикуването неограничено и 
публично достъпен остава екземплярът със заличени лични данни.

За предприятията, които следва да публикуват своите декларации в 
интернет или икономическо издание обаче няма изрична норма, което да дава 
възможност ЕГН на представляващия да бъде заличено при публикуването. Това 
означава, че ако декларацията бъде публикувана в този вид, ЕГН на всеки един 
представляващ ще бъде публично и неограничено достъпно в интернет в 
продължение на 3 години. 

Нещо, което, според нас, не се налага и е с нищо неоправдано, тъй като 
общественият интерес не би пострадал, ако ЕГН на представляващия бъде 



заличено при публикуването- в декларацията е записано наименование на 
предприятието и номера, с който то е вписано в регистър БУЛСТАТ, който е 
публичен, т.е.надеждно може да се установи от всеки и във всеки един момент, 
дали вписаното в декларацията лице е действително представляващия 
предприятието.

Във връзка с гореизложеното, моля, да отговорите на следните въпроси:
1. При така съществуващата нормативна база, нарушение ли е на ЗЗЛД 

и Регламент (ЕС) 2016/679, публикуването на единния граждански 
номер на представляващия в интернет по описаната по-горе 
процедура и ако- да, кой е нарушителя- този, който е изготвил 
декларацията, който я е входирал в съответния сайт за публикуване 
или собственика / администратора на сайта, който няма възможност и
права да редактира публикациите?

2. Нарушение ли би било, ако Декларацията по чл.38, ал.9, т.2 Зсч бъде
публикувана със заличен единен граждански номер на 
представляващия предприятието с оглед защита на личните му 
права?

С оглед наличието на близък във времето краен срок за публикуване на 
гореспоменатите декларации- 31.03.2020 г и във връзка с това, че кампанията по 
публикуването им вече започна, Ви моля за бърза реакция и отговор.

Дата: 13.01.2020 г С уважение: Гинка Радева
  


