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І.  АКТУАЛНОСТ  И  ЗНАЧИМОСТ  НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Актуалността  на  дисертационния  труд  се  обуславя  от
необходимостта  за  надеждна  защита  на  личните  данни  на
гражданите  съобразно  европейските  изисквания  и  българското
законодателство. 

Дисертационният  труд  има  научноизследователски  и
практикоприложен  характер.  Направените  изводи  и  предложения
успешно  могат  да  послужат  за  усъвършенстване  на
законодателството,  за  организация  на  дейността  на
специализираните органи и за обучението на администраторите на
личните данни и информиране на гражданите.
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Представеният дисертационен труд е структуриран с увод, три

глави и заключение в общ обем от 223 страници. Има приложена
библиография, която включва научни трудове (123 на български на
език и 2 на чужд език),  становища на работни групи,  нормативни
актове и ръководни документи на ЕС и РБ. Приложена е декларация
за оригиналност и достоверност на работата.

Дисертационният  труд  представлява  първо  цялостно
изследване на защитата на лични данни от приемането на Закона
за личните данни през 2002 г.  Съчетават се теоретични въпроси,
нормативна регламентация и практическа дейност на Комисията за
защита на личните данни (КЗЛД), както и решения на българските и
европейски съдилища.

Обект  на  изследване  е  научен  анализ  на
административноправната защита на личните данни.

Предмет  на  изследването  е  същността,  значението  и
тенденциите  в  развитие  на  административноправната  защита  на
личните данни,  принципите  и  дейността  на КЗЛД като независим
държавен орган със специална компетентност.

Поставената цел на дисертацията е теоретично изследване на
административноправната  уредба  на  защитата  на  личните  данни
като  юридическа  гаранция  и  закрила  на  законните  интереси  на
физическите лица. За изпълнение на целта са формулирани седем
основни задачи.

Използвани  са  научни  методи  на  познание  от  сферата  на
социално-икономическите  и  обществените  науки  формиращи
комплексен  методологичен  подход  за  решаване  на  сложния  и
многокомпонентен проблем – защитата на личните данни.

В  първата  глава  се  разглеждат  правната  същност  на
понятието  лични  данни,  правото  на  лична  информираност  и
принципите на защита на личните данни.

Втората  глава  разглежда  органите  и  субектите  на
административноправната  защита  на  личните  данни  –  правна
същност, компетенции и правомощия на КЗЛД и същността и ролята
на администратора на лични данни.
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В  третата  глава  се  разглежда  системата  за  контрол  по
спазване  на  законодателството  по  защитата  на  личните  данни  и
юридическата отговорност.

В  заключението  са  изведени  в  синтезиран  вид  основните
изводи, препоръки и предложения.

По  темата  на  дисертацията  има  представени  4  статии  и  2
доклада.

Авторефератът отговаря на изискванията и успешно синтезира
дисертационното изследване.

ІІІ. ОСНОВНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1.  Изследва се съдържанието на понятията „лични данни“  и

„чувствителни данни“, които идентифицират физическите лица.
2. Дискутира се правото на лична информация, основните му

белези и отличията от други защитни механизми.  Посочено е,  че
правото на лична информация е субективно право на физическото
лице,  неотменимо  и  непрехвърляемо,  с  всеобщ  характер  и  е
защитено от вътрешните и международни актове.

3. Определени са общите и специалните принципи на защита
на личните данни.

4. Препоръчват се специални процедури при личните данни в
търговския и други регистри и при електронната им обработка.

5. Изследва се правното положение на КЗЛД като независим
орган и се извеждат нейните основни характеристики:  действа от
името на държавата;  единствен компетентен орган в областта на
личните  данни;  упражнява  административна  власт  и  издава
подзаконови  нормативни  актове;  постоянно  действащ,  изборен,
колегиален орган; издава индивидуални, общи и нормативни актове
и прилага административна принуда при необходимост.

6. Направена е класификация на правомощията на КЗЛД и на
нейния председател в няколко групи.

7. Изяснява се понятието „администратор на лични данни“ и
„обработващ лични данни“.

8.  Анализирани  са  специфичните  видове  административни
производства, които се провеждат в КЗЛД – разглеждане на жалби,
регистрация  на  администратор  на  лични  данни,  издаване  на
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различни  разрешения  и  задължителни  предписания,  налагане  на
временни забрани и заличаване на администратор.

9.  Изследва  се  и  съдебният  контрол  върху  актовете  на
комисията,  както  и  юридическата  отговорност  във  връзка  със
защитата на личните данни. 

ІV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
1.  При  разглеждането  на  някои  явления  и  термини  се

използват общоприети формулировки и не винаги се изразява ясно
авторовото мнение.

2.  Много  от  предложенията  се  нуждаят  от  допълнителни
аргументи и уточнения.

3. Препоръчва се в бъдещата работа да се разширява обхвата
на изследванията и да се конкретизират изводите, препоръките и
предложенията  и  да  се  акцентира  върху  обучение  на
специализираните  органи  и  гражданите  по  защита  на  личните
данни.

V. ЛИЧНО МНЕНИЕ ЗА ДИСЕРТАНТА
Познавам г-жа Матеева като асистент и научен работник. Тя

винаги  се  справя  добре  със  своите  задължения,  прецизна  и
добросъвестна е във всички направления на професионалната си
дейност.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като имам предвид изследователската работа на кандидата и

дейността  му  като  преподавател  си  позволявам  да  изкажа
положителната си  оценка  и своята увереност,  че Живка  Матеева
отговаря на всички условия да бъде удостоена с образователната и
научна степен „доктор по право”.
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