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Относно: публикуване на личните данни на съдия Мирослава Тодорова 
 

 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ, 
 

 На основание чл. 33, ал. 5 от Закона за съдебната власт, отправям предложение 
за заседанието на Съдийската колегия на ВСС да бъде включена като допълнителна 
точка в дневния ред за заседанието, насрочено за 23.07.2019 г., предвид информация в 
средствата за масово осведомяване, според която Инспекторатът на ВСС е публикувал 
личните данни на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд.  

Според изложеното в медийните публикации, при публикуването на 
имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова в нарушение на правния 
режим на защита на личните данни, установен с Общия регламент за защита на данните 
/GDPR/ и Закона за защита на личните данни, са били оповестени публично единният 
граждански номер на посочения магистрат, номер на личната ѝ карта и нейният адрес. 
Не са били заличени и съответно данните на членовете на нейното семейство, сред 
които включително и трите имена на непълнолетния ѝ син. Изложените твърдения и 
обстоятелства сочат за извършено нарушение от страна на Инспектората на Висшия 
съдебен съвет в сигурността на обработваните от него лични данни, както и на 
въведените с Общия регламент за защита на личните данни изисквания за 
анонимизирането им. Съгласно чл. 175г ЗСВ задължение на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет води и поддържа електронни публични регистри на декларациите по чл. 
175а, ал. 1, т. 1 и 2, като достъпът до данните се осигурява чрез интернет страницата на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет при спазване на изискванията за защита на 
личните данни. В публикациите се посочва, че файлът с нейната декларация е 
озаглавен: „MIROSLAVA STEFANOVATODOROVA NE SE CHISTIIIIIII“. 

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от Закона за съдебната власт, 
предлагам да бъде поканен и изслушан главния съдебен инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет, който да изясни обстоятелствата по случая за допуснатото 
нарушение – неспазване на изискванията на Закона за личните данни на магистрат, 
както и може ли да се търси тенденциозност в заглавието на файла с декларацията на 
съдия Мирослава Тодорова.  

Приложение: медийни публикации. 
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