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1. ПРАВНА РАМКА 

1.1. Харта на основните права на ЕС  

 

Член 8 

Защита на личните данни 

1.   Всеки има право на защита на неговите лични данни. 

2.   Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно 

определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по 

силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на 

достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска 

поправянето им. 

3.   Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган. 

1.2. Общ регламент за защита на данните (GDPR) 

Съображение (42) 

[…] За да бъде съгласието информирано, субектът на данни следва да знае поне 

самоличността на администратора и целите на обработването, за които са 

предназначени личните данни. Съгласието не следва да се разглежда като 

свободно дадено, ако субектът на данни няма истински и свободен избор и не е 

в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до 

вредни последици за него. 

Съображение (43)  

За да се гарантира, че е дадено свободно, съгласието не следва да представлява 

валидно правно основание за обработването на лични данни в конкретна 

ситуация, когато е налице очевидна неравнопоставеност между субекта на 

данните и администратора, по-специално когато администраторът е публичен 

орган, поради което изглежда малко вероятно съгласието да е дадено свободно 

при всички обстоятелства на конкретната ситуация. Смята се, че съгласието 

не е дадено свободно, ако не се предоставя възможност да бъде дадено отделно 

съгласие за различните операции по обработване на лични данни, макар и да е 

подходящо в конкретния случай, или ако изпълнението на даден договор, 

включително предоставянето на услуга, се поставя в зависимост от даването 

на съгласие, въпреки че това съгласие не е необходимо за изпълнението.  



 

 

Съображение (44) 

Обработването на данни следва да е законосъобразно, когато то е необходимо 

в контекста на договор или при намерение за сключване на договор.  

Съображение (45) 

Когато обработването се извършва в съответствие с правно задължение, 

наложено на администратора на лични данни, или когато обработването е 

необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при 

упражняване на официални правомощия, за обработването следва да има 

основание в правото на Съюза или в правото на държава членка. Настоящият 

регламент не изисква за всяко отделно обработване конкретен законодателен 

акт. Може да е достатъчен законодателен акт като основание за няколко 

операции по обработване на данни, основаващи се на правно задължение, 

наложено на администратора на лични данни, или когато обработването е 

необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при 

упражняване на официални правомощия. Правото на Съюза или на държава 

членка следва да определя също и целта на обработването. Нещо повече, в 

това право биха могли да се посочат общите условия на настоящия регламент, 

които определят законосъобразността на обработването на лични данни, да се 

установяват спецификациите за определянето на администратора на лични 

данни, видът данни, които подлежат на обработване, съответните субекти на 

лични данни, образуванията, пред които могат да бъдат разкривани лични 

данни, ограниченията по отношение на целите, периодът на съхранение и други 

мерки за гарантиране на законосъобразното и добросъвестно обработване. 

Също така в правото на Съюза или на държава членка следва да се определи 

дали администраторът на лични данни, изпълняващ задача от обществен 

интерес или упражняващ официални правомощия, следва да бъде публичен орган 

или друго физическо или юридическо лице, субект на публичното право или 

когато това е оправдано поради съображения от обществен интерес, 

включително за здравни цели, като например общественото здраве и 

социалната закрила и управлението на здравните служби субект на частното 

право, като например професионално сдружение.  

Съображение (46) 

Обработването на лични данни следва да се счита за законосъобразно и когато 

е необходимо, за да се защити интерес от първостепенно значение за живота 

на субекта на данните или на друго физическо лице. Обработването на лични 



 

 

данни единствено въз основа на жизненоважен интерес на друго физическо лице 

следва да се състои по принцип, само когато обработването не може явно да се 

базира на друго правно основание. Някои видове обработване могат да 

обслужват както важни области от обществен интерес, така и 

жизненоважните интереси на субекта на данните, например когато 

обработването е необходимо за хуманитарни цели, включително за наблюдение 

на епидемии и тяхното разпространение или при спешни хуманитарни 

ситуации, по-специално в случай на природни или причинени от човека бедствия. 

Съображение (47) 

Законните интереси на даден администратор, включително на 

администратор, пред когото може да бъдат разкрити лични данни, или на 

трета страна могат да предоставят правно основание за обработването, при 

условие че интересите или основните права и свободи на съответния субект 

на данни нямат преимущество, като се вземат предвид основателните 

очаквания на субектите на данни въз основа на техните взаимоотношения с 

администратора. Такъв законен интерес може да е налице, когато например 

между субекта на данни и администратора на лични данни съществува 

съответното определено взаимоотношение, например когато субектът на 

данни е клиент или подчинен на администратора на лични данни. При всички 

случаи, за установяването на законен интерес би била необходима внимателна 

преценка, включително дали субектът на данни може по времето и в контекста 

на събирането на данни основателно да очаква, че може да се осъществи 

обработване на личните данни за тази цел. Интересите и основните права на 

субекта на данни биха могли по-конкретно да имат преимущество пред 

интереса на администратора, когато личните данни се обработват при 

обстоятелства, при които субектите на данни основателно не очакват по-

нататъшна обработка. Като се има предвид, че е задължение на законодателя 

да уреди със закон правното основание за обработването на лични данни от 

публичните органи, това правно основание не следва да се прилага спрямо 

обработването на данни от публичните органи при изпълнението на техните 

задачи. Обработването на лични данни, строго необходимо за целите на 

предотвратяването на измами, също представлява законен интерес на 

съответния администратор на данни. Обработването на лични данни за 

целите на директния маркетинг може да се разглежда като осъществявано 

поради законен интерес.  

Съображение (48) 



 

 

 
Администратори, които представляват част от група предприятия или 
институции, свързана с централен орган, могат да имат законен интерес да 
предадат личните данни в рамките на групата предприятия за вътрешни 
административни цели, включващи обработването на лични данни на клиенти 
или служители. Общите принципи на предаването на лични данни на 
предприятие, разположено в трета държава, в рамките на група предприятия, 
остават непроменени. 
 

Съображение (49) 

Обработването на лични данни в степен, която е строго необходима и 

пропорционална на целите на гарантирането на мрежовата и 

информационната сигурност, т.е. способността на дадена мрежа или 

информационна система да издържа, със съответно равнище на доверие, на 

случайни събития или неправомерни или злонамерени действия, които 

повлияват на наличността, автентичността, целостта и поверителността 

на съхраняваните или предаваните лични данни, както и на сигурността на 

свързаните услуги, предлагани или достъпни посредством тези мрежи и 

системи, от страна на публични органи, екипи за незабавно реагиране при 

компютърни инциденти (ЕНРКИ), екипи за реагиране при инциденти с 

компютърната сигурност (ЕРИКС), доставчици на мрежи и услуги за 

електронни съобщения и доставчици на технологии и услуги за сигурност, 

представлява законен интерес на съответния администратор на данни. Това 

може да включва например предотвратяването на непозволен достъп до 

електронни съобщителни мрежи и разпространение на зловреден софтуер и 

спиране на атаки с цел отказване на услугите и вреди за компютрите и 

електронните съобщителни системи.  

Съображение (50) 

Обработването на лични данни за цели, различни от тези, за които 

първоначално са събрани личните данни, следва да бъде разрешено единствено 

когато обработването е съвместимо с целите, за които първоначално са 

събрани личните данни. В такъв случай не се изисква отделно правно основание, 

различно от това, с което е било разрешено събирането на личните данни. Ако 

обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен 

интерес или свързана с упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на администратора на лични данни, в правото на Съюза или в 



 

 

правото на държава членка могат да бъдат определени и уточнени задачите и 

целите, за които по-нататъшното обработване следва да се счита за 

съвместимо и законосъобразно. По-нататъшното обработване за целите на 

архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически 

изследвания, или за статистически цели следва да се разглежда като 

съвместими законосъобразни операции по обработване. Правното основание, 

предвидено от правото на Съюза или правото на държава членка за 

обработване на лични данни, може да предостави и правно основание за по-

нататъшно обработване. За да установи дали дадена цел на по-нататъшно 

обработване е съвместима с целта, за която първоначално са събрани личните 

данни, администраторът на лични данни, след като е спазил всички изисквания 

относно законосъобразността на първоначалното обработване, следва да 

отчете, inter alia,, всички връзки между тези цели и целите на предвиденото по-

нататъшно обработване, в какъв контекст са събрани личните данни, по-

специално основателните очаквания на субектите на данните въз основа на 

техните взаимоотношения с администратора по отношение на по-нататъшно 

използване на личните данни, естеството им, последствията от предвиденото 

по-нататъшно обработване на данни за субектите на данни и наличието на 

подходящи гаранции при операциите по първоначалното и предвиденото по-

нататъшно обработване. 

Член 4 

Дефиниции 

За целите на този Регламент: 

[…] 

(11) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, 

конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта 

на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, 

което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат 

обработени. 

Член 6 

Законосъобразност на обработването 

1.   Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне 

едно от следните условия: 



 

 

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за 

една или повече конкретни цели; 

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който 

субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на 

субекта на данните преди сключването на договор; 

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което 

се прилага спрямо администратора; 

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните 

интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; 

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен 

интерес или при упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на администратора; 

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на 

администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси 

преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта 

на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато 

субектът на данните е дете. 

Буква е) на първа алинея не се прилага за обработването, което се извършва от 

публични органи при изпълнението на техните задачи. 

2.   Държавите членки могат да запазят или въведат по-конкретни разпоредби, 

за да адаптират прилагането на правилата на настоящия регламент по 

отношение на обработването, необходимо за спазването на параграф 1, 

букви в) и д), като установят по-конкретно специални изисквания за 

обработването и други мерки, за да се гарантира законосъобразно и 

добросъвестно обработване, включително за други особени случаи на 

обработване на данни, предвидени в глава IX. 

3.   Основанието за обработването, посочено в параграф 1, букви в) и д), е 

установено от: 

a) правото на Съюза или 

б) правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора. 



 

 

Целта на обработването се определя в това правно основание или доколкото 

се отнася до обработването по параграф 1, буква д), то трябва да е необходимо 

за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на 

официални правомощия, които са предоставени на администратора. Това 

правно основание може да включва конкретни разпоредби за адаптиране на 

прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, inter alia общите 

условия, които определят законосъобразността на обработването от 

администратора, видовете данни, които подлежат на обработване, 

съответните субекти на данни; образуванията, пред които могат да бъдат 

разкривани лични данни, и целите, за които се разкриват; ограниченията по 

отношение на целите на разкриването; периодът на съхранение и операциите 

и процедурите за обработване, включително мерки за гарантиране на 

законосъобразното и добросъвестно обработване, като тези за други 

конкретни случаи на обработване съгласно предвиденото в глава IX. Правото 

на Съюза или правото на държавата членка се съобразява с обществения 

интерес и е пропорционално на преследваната легитимна цел. 

4.   Когато обработването за други цели, различни от тези, за които 

първоначално са били събрани личните данни, не се извършва въз основа на 

съгласието на субекта на данните или на правото на Съюза или правото на 

държава членка, което представлява необходима и пропорционална мярка в едно 

демократично общество за гарантиране на целите по член 23, параграф 1, 

администраторът, за да се увери дали обработването за други цели е 

съвместимо с първоначалната цел, за която са били събрани личните 

данни, inter alia, взема под внимание: 

a) всяка връзка между целите, за които са били събрани личните данни, и целите 

на предвиденото по-нататъшно обработване; 

б) контекста, в който са били събрани личните данни, по-специално във връзка с 

отношенията между субекта на данните и администратора; 

в) естеството на личните данни, по-специално дали се обработват специални 

категории лични данни съгласно член 9 или се обработват лични данни, 

отнасящи се до присъди и нарушения, съгласно член 10; 

г) възможните последствия от предвиденото по-нататъшно обработване за 

субектите на данните; 



 

 

д) наличието на подходящи гаранции, които могат да включват криптиране или 

псевдонимизация. 

 

2. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

ПО GDPR 

2.1. Съгласие 

2.1.1. Значение и правни изисквания 

Съгласието е едно от шестте правни основания, изброени в чл. 6 на GDPR. За да 

бъде то валидно, GDPR изисква съгласието да бъде дадено свободно, конкретно, 

информирано и еднозначно.  

• ‘свободно’ = предполага извършване на действителен избор и упражняване 

контрол от страна на физическите лицаi. Ако настъпят някакви 

неблагоприятни последици за субекта на данни от това, че не е дал 

съгласието си/ оттеглил е вече даденото съгласие (например отказ на услуга, 

по-високи разходи за стока/ услуга – такси, цена и др.), съгласието не се 

смята за свободно дадено. Но тъй като в отношенията се местните власти и 

гражданите не са равнопоставени, съгласието рядко е подходящото правно 

основание за обработване на лични данни в контекста на упражняване на 

публични правомощия; 

• ‘конкретно’ = това изискване е пряко свързано с изискването за съгласие на 

физическите лица с една или повече конкретни цели на обработването 

(т.нар. „разбивка“ на съгласиетоii) и с принципа за конкретизиране на целта. 

Всяка от целите на обработването трябва да бъде ясно дефинирана за 

физическите лица от самото начало.  

• субектът на данни трябва да има възможност да избере за кои цели на 

обработване да даде съгласие (например да се съгласи за целите А, Б и В, 

и да не се съгласи за целите Г и Д). Ако съгласието се събира в рамките на 

формуляр, информацията, отнасяща се до него, трябва да е ясно 

разграничена от информацията по други въпроси (пр. физически обособено 

в рамките на самия документ). Съгласието трябва да бъде взето за всяка 

нова цел на обработване и администраторите трябва с всяко искане за 

предоставяне на съгласие да предоставят конкретна информация за 

видовете данните, които се събират за всяка цел; 



 

 

• ‘информирано’ = минималните изисквания по GDPR включват 

предоставяне на информация за администратора и за целите на 

обработването. Работната група по чл. 29 препоръчва включването на 

допълнителна информация като вида данни, които се събират и използват; 

правото да се оттегли съгласието; информация за използване на данните за 

решения, основани само на автоматично обработване, включително 

профилиранеiii; при трансфери – информация за възможните рискове от 

трансфери на данни към трети страни в отсъствието на решение на 

Комисията относно адекватното ниво на защита и подходящи гаранцииiv.  

• ‘еднозначно’ = съгласието трябва да се даде чрез изявление от 

физическото лице или ясен знак за потвърждение. Съгласието трябва винаги 

да се даде чрез активен жест или изявление. Следователно, мълчанието, 

предварително отбелязаните полета и бездействието не могат да се приемат 

за валидно съгласие по GDPR.   

• толкова лесно за оттегляне, колкото и за даване = съгласие следва да 

може да се оттегли по всяко време. Това не е задължително да се случва със 

същото действие, но процесът по оттегляне трябва да е също толкова лесен, 

колкото и процесът по даване (например да се кликне на кутийка в онлайн 

декларация за съгласие да се получава вестника на общината е също 

толкова лесно, колкото да се кликне на линк в имейл към вестника, с който 

да се отпише и да се оттегли съгласието); 

• особени изисквания при събиране на съгласие от деца = GDPR третира 

децата като уязвима категория физически лица. Следователно, те получават 

специална закрила, тъй като може да са по-малко наясно с рисковете, 

последиците и гаранциите, свързани с правата им по отношение на 

обработването на лични данни. При предоставяне на дете на услуги на 

информационното общество (например онлайн образователни кампании, 

проведени на сайта на общината, които изискват събиране на данни на 

децата), съгласие за обработването на данни на деца под 16 години 

(държавите членки могат да намалят тази възраст до 13 години)  трябва да 

се получи от родителя или настойника.  

• съгласие по Директива 95/46 = съгласие, получено по стария режим, не е 

задължително да бъде събирано наново. Ако съгласието отговаря на 

изискванията на GDPR, то ще продължи да е валидно основание за 

обработване.  

Администраторът на данни носи тежестта да докаже надлежното събиране 

на съгласиеv. 



 

 

2.1.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти  

На практика съгласието рядко ще бъде основание за обработване на лични 

данни от местните власти. Това заключение може да се направи от изискванията, 

на които трябва да отговаря съгласието, за да е валидно.  

Първо, фактът, че съгласието трябва да е „свободно дадено“, тоест че 

физическото лице не трябва да търпи никакви негативни последствия, ако не даде 

съгласието си, означава, че във всяка ситуация, в която местните власти са в 

ролята си на публична власт, съгласието не могат да бъде използвано като валидно 

правно основание. Контролът върху надлежното изпълнение на публичноправните 

задължения на гражданите (например събиране на местни такси, регистрация на 

недвижими имоти и МПС и други) и налагането на санкции в случай на 

неизпълнение на тези задължения са неизменно свързани с правото (и 

задължението) да се упражнява държавна принуда. Това означава, че физическите 

лица нямат истински свободен избор дали да се съгласят или не за обработването 

на личните им данни. Те са в подчинена роля и са задължени от закона да 

сътрудничат на местните власти.  

Второ, съгласието може да бъде оттеглено „по всяко време“. Ако съгласието 

е правното основание за обработването на лични данни в случаи, когато 

гражданите изпълняват законовите си задължения, потенциално всеки 

недобросъвестен гражданин (например ако не иска да изпълнява определени 

публичноправни задължения) би могъл да оттегли съгласието си по всяко време и 

да използва това оттегляне да създава пречки за (и на практика да „блокира“) 

нормалното функциониране на местните власти. Ако съгласието се оттегли, 

местните власти като администратор трябва да прекратят обработването. Това е 

немислимо, когато се упражнява публични правомощия, защото би застрашило 

цялата идея за упражняване на публична власт. Следователно, в описаните 

ситуации съгласието не е правилният инструмент за подобно обработване.  

Според Работната група по чл. 29, „използването на съгласието като правно 

основание за обработване от публични власти не е напълно изключено по GDPR” 

vi. Следователно, съгласието може да бъде полезен инструмент в ситуации, в които 

местните власти не изпълняват типичните си и основни функции или когато 

съответното обработване е незадължително (и има установени процедури по 

обработване, които се осъществяват когато лицето не даде съгласие). Примери са 

следните ситуации:  

• местните власти и правителствени власти изискват една и съща информация 

за издаване на акт по искане на гражданина, но нямат достъп до базите 

данни на другите. Тъй като и двата вида власти изискват една и съща 

информация от гражданина, те биха могли да поискат съгласието на 



 

 

гражданина да съединят файловете, за да избегнат двойни процедури и 

кореспонденция. И двата вида публични власти трябва да се уверят, че това 

не е задължително, и че издаването на документа ще бъде осигурено, дори 

и гражданинът да не се е съгласил за съединяването на даннитеvii; 

• местните власти предоставят опция да уведомяват граждани, участващи в 

административни процедури, по мейл. Режимът е да се заяви изрично 

желание (opt-in), тоест гражданите са свободни да решат дали да бъдат 

уведомени по мейл (например чрез отбелязване на кутийка в онлайн/ 

хартиен формуляр и предоставяне на електронен адрес). Обработването на 

електронния адрес в такъв случай ще се базира на съгласие; 

• местните власти осигуряват на гражданите възможността да се запишат в 

бюлетин за получаване на покани за различни събития, организирани от 

местните власти (например изложби в местни музеи, театрални премиери в 

общински театър, кампании за събиране на боклук, състезания, 

образователни кампании, провеждани в общински училища). Записването 

изисква да се предоставят данни за контакт (например пощенски код, 

телефонен номер, имейл и т.н.), както и данни за предпочитанията на лицето 

(например хобита, интереси и т.н.). Обработването за такъв тип цели ще се 

основава на съгласие, тъй като гражданите могат да се отпишат за 

получаването подобни съобщения по всяко време, без негативни 

последствия.  

 

2.2. Изпълнение и сключване на договор с физическо лице  

2.2.1. Значение и правни изисквания 

Разпоредбата на чл. 6, пар. 1, буква „б“ GDPR въвежда две самостоятелни 

правни основания за обработване: 

(i) ситуации, в които обработването е необходимо за изпълнение на договор, по 

който физическото лице е страна;  

(ii) ситуации, в които обработването се състои преди да се встъпи в договор. 

Това се отнася до преддоговорни отношения, стига стъпките към сключване 

на договор да са предприети по искане на лицето, а не по инициатива на 

администратора или на трето лицеviii. 

Първата хипотеза трябва да се тълкува тясно и не би следвало да обхваща 

ситуации, в които обработването не е необходимо за изпълнението на договора, а 

е едностранно наложено на лицето от администратораix. Според разбирането на 

Работната група по чл. 29 за същото основание по старата Директива  95/ 46, това 

правно основание се прилага само когато то е необходимо за изпълнението на 

договор. С други думи, стига обработването да попада в клаузите на нормалното 



 

 

изпълнение на договора, то би могло да се базира на това правно основание. Това 

основание покрива всички ситуации, в които обработването се изпълнява в 

контекста на договор, независимо за коя фаза става думаx. Въпреки това, всички 

по-нататъшни действия, предизвикани от неизпълнение или от други проблеми при 

изпълнение (напр. забава), не подадат в обхвата на това правно основание. 

Подобни видове обработване ще изискват приложението на друго основание – 

например легитимните интереси на администратора, които имат преимущество.  

Втората хипотеза включва обработване, необходимо за изготвяне на 

оферти, за дейности по набирането на служители и други. Въпреки това, всяка 

детайлна проверка на личното досие на кандидатите би била доста обширна и не 

би била обоснована като стъпки, изисквани от физическото лице.  

Като цяло, това основание се тълкува стеснително от регулаторите, затова 

администраторите трябва да могат да демонстрират, че обработването е 

абсолютно необходимо за сключването на договораxi. 

2.2.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти  

Това правно основание за обработване на личните данни може да се 

приложи от местните власти най-малко в следните области:  

• Обработване в контекста на трудови правоотношения – например 

обработване на информация за трудовото възнаграждение и информация за 

банкови сметки, за да може да се превежда възнаграждениетоxii; 

• Обработване в контекста на сключване на договори за обществени поръчки 

- това основание би могло да се препокрие с друго основание за 

обработване, а именно законовото задължение на местните власти в 

рамките на съответната административна процедура, наложено от местния 

закон.  

• oбработване в контекста на отношенията между частни организации, изцяло 

или частично притежавани от общината/държавата и гражданите – например 

от организации, предлагащи обществен транспорт в рамките на града/ 

общината, организации, предоставящи снабдителни услуги (електричество, 

газ, вода и др.) при изпълнението на съответните договори.  

 

2.3. Законово задължение 

2.3.1. Значение и правни изисквания  

Това правно основание изисква наличие на ясна разпоредба на законово или 

на подзаконово равнище (така нареченото в някои държави вторично 

законодателство), която задължава администратора да осъществи обработването. 



 

 

Работната група по чл. 29 подчертава, че законът трябва да отговаря на всички 

условия, за да бъде задължението валидно и обвързващо, и трябва да съответства 

на законовите правила за защита на личните данни, включително изискванията за 

необходимост, пропорционалност и ограничение на целитеxiii. GDPR изрично 

изисква това задължение да е едновременно:  

(i) Задължение по закона на държавата членка или на ЕС, на което се 

подчинява администраторът. Работната група по чл. 29 вече е дала следното 

тълкувание по старата Директива 95/46 в това отношение: задължения по 

законите на трети страни (като например задължението да се създадат 

схеми за подаване на сигнали в случай на нарушения по закона Шарбан-

Оксли в САЩ) не се включват в това основание. За да бъде валидно, 

законовото задължение, произтичащо от правото на трета страна ще трябва 

да бъде официално признато и ратифицирано в правния ред на съответната 

държава членка, тоест под формата на международно споразумение; и  

(ii) „ясно и конкретно“ и предвидимо за прилагане спрямо физическите лица. 

Съображения 41 и 45 от GDPR изясняват, че релевантното „законово 

задължение“ не трябва да бъде закрепено, което би могло да има 

практически последствия по отношение на държави с правна система по 

общото право – би било достатъчно да отговаря на теста за „ясност и 

конкретност“. Правното задължение може да покрива няколко дейности по 

обработването, осъществявани от администратора, така че невинаги е 

необходимо да се идентифицира специално правно задължение за всяка 

отделна дейностxiv. 

Работната група по чл. 29 е посочила, че за да се приложи това правно 

основание, администраторът трябва да няма избор дали да изпълни задължението. 

Следователно доброволни многостранни ангажименти и публично-частни 

партньорства, по които се обработват данни извън изискваните по закон, не се 

покриват от това правно основание.xv Законовото задължение като основание за 

обработване на личните данни трябва да се прилага на основата на нормативни 

актове, отнасящи се изрично до характера и обекта на обработванеxvi. 

Работната група по чл. 29 посочва, че законодателството може в някои 

случаи да зададе само обща цел, докато по-специфичните задължения да са 

установени на друго ниво (например в подзаконови актове или с обвързващи 

решения на държавен орган). Според Работната група по чл. 29, това също би 

могло да доведе  до законово задължение, стига характерът и обектът на 

обработване да са добре определени и да са на въз основа на подходящо правно 

основаниеxvii. 



 

 

2.3.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти  

На практика това правно основание е едно от най-съотносимите по 

отношение на лични данни, обработвани от местните власти. То покрива всички 

ситуации, свързани с предоставянето на административни услуги и улесняване на 

изпълнението на законови задължения на гражданите и изпълнението на 

специфични задължения на местните власти в качеството им на работодатели. 

Това основание ще се прилага в следните ситуации: 

• събиране на данни от местни власти за глоби за паркиране на неразрешени 

места;  

• докладване на информация за трудовото възнаграждение за служители на 

местните власти на осигурителни и данъчни органиxviii. 

2.4. Защита на жизненоважни интереси 

2.4.1. Значение и правни изисквания  

Това правно основание трябва да се тълкува стеснително. Работната група 

по чл. 29 също отбелязва, че основанието защита на жизненоважните интереси  

трябва да се прилага ограниченоxix. Понятието  „жизненоважен интерес“ е 

неразривно свързано с непосредствена заплаха за основните права и блага на едно 

лице (живот, здраве, телесна неприкосновеност и други). В правната доктрина се 

отбелязва, че трябва законосъобразното обработване на лични данни на това 

правно основание следва да е жизненоважно за оцеляването на лицетоxx. Според  

разясненията на Работната група по чл. 29 по старата Директива 95/46, заплахата 

трябва да е непосредствена, тоест събирането и обработването на лични данни в 

голям мащаб за чисто превантивни цели не би могло да попадне под това 

основаниеxxi. Съображение 46 от GDPR изрично дава възможност обработването 

на това основание за хуманитарни цели, включително при наблюдение на 

епидемии и тяхното разпространение или в ситуации на хуманитарна криза, в 

частност при природни бедствия и аварии (в тези случаи може да има припокриване 

между обществен интерес и жизненоважни интереси). Следователно, строгото 

разбиране, наложено от Работната група по чл. 29, може да бъде „омекотено“ за в 

бъдеще.  

  Трябва също да се отбележи, че по старата Директива 95/46 правното 

основание „защита на жизненоважен интерес“ се отнасяше само за интерес на 

физическото лице. В GDPR това основание има по-широк обхват – жизненоважният 

интерес може да бъде или на субекта на данни, или на друг лице. GDPR изрично 

изисква обработването на лични данни, основано на жизненоважен интерес на 

друго лице, по принцип да се осъществява само когато обработването не може 

очевидно да попадне под друго правно основание. С други думи, на основаването 



 

 

на обработването за защита на жизненоважни интереси трябва да се гледа като на 

„последна възможност“ за администраторите.  

2.4.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти  

Възможността да се приложи това основание в контекста на дейностите на 

местните власти е доста ограничена. Това основание теоретично би могло да се 

приложи в ограничен брой случаи, например да обоснове обработването на данни 

на служители или граждани в случай на извънредни ситуации, възникнали в 

юрисдикцията на местните власти, и ако няма друго правно основание за такова 

обработване (например законово задължение или упражняване на официални 

правомощия).  

 

2.5.  Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването 

на официални правомощия 

2.5.1. Значение и правни изисквания  

Задачата или правомощието на администратора трябва да е установено в 

правото на ЕС или в правото на държавата членка, на която администраторът е 

подвластен. Задачи от обществен интерес на трета страна или при изпълнението 

на правомощия по чуждо право не попадат в обхвата на тази разпоредба по старата 

Директива 95/46xxii и този подход е продължен и в GDPR.  

Аналогът на тази разпоредба по старата Директива покрива две различни 

ситуации:  

(i) когато администраторът има официални правомощия или задача от 

обществен интерес (но не е задължен да обработва данни, напр. в хипотеза 

на оперативна самостоятелност).  

(ii) когато администраторът няма официални правомощия, но трето лице с 

подобни правомощия изисква от него да предостави данниxxiii. 

В GDPR втората хипотеза е отпаднала, тоест в ситуации, в които данните се 

предоставят на трета страна с официални правомощия, това вече не е валидно 

основание за обработване на данни. С други думи, ситуациите, в които 

администраторът може да разчита на това правно основание, са стеснени.  

Официалните правомощия или задачата от обществен интерес обикновено 

трябва да се предвидят в закони или други нормативни актове. Работната група по 

чл. 29 изрично е посочила, че по GDPR това правно основание трябва да бъде 

тълкувано по начин, който позволява на публичните власти известна гъвкавост, за 

да се осигури правилното им управление и функциониране. Следователно, 



 

 

обработването на лични данни по такива дейности – по управление и 

функциониране - трябва се основава на легитимния интерес на администратораxxiv. 

Последно, но не по важност, трябва да се отбележи, че субектите имат право 

да възразят на обработване, основано на това правно основание. В тежест на 

администратора е да докаже, че има такива надделяващи легитимни основания да 

обработва данниxxv. 

2.5.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти  

Заедно с законовото задължение по чл. 6, буква „в“ от GDPR, задачата от 

обществен интерес/упражняването на официални правомощия е едно от най-

важните правни основания за дейностите на местните власти. Примери за 

приложимостта на това основание, дадени от Работната група по чл. 29, са:  

• данъчен орган, който събира и обработва данъчни декларации, за да 

установи и провери размера на данъка, който трябва да се плати – по 

аналогия това основание се отнася за местните власти, когато събират 

местни такси; 

• местен орган по управлението (например община), натоварен със 

задължението да управлява библиотечни услуги, училища, местен басейн.  

 

2.6.  Легитимни интереси 

2.6.1. Значение и правни изисквания 

Правното основание „легитимни интереси“ съдържа два елемента:  

(i) Легитимни интереси на администратора/трети лица: 

a. понятието „интерес“ е дефинирано от Работната група по чл. 29 като по-

голям материален интерес, който администраторът би могъл да има от 

обработването, или ползите, които той или обществото може да 

извлечеxxvi. Интересът може да се отнася до облагодетелстване на 

обществото като цяло или само на съответния администратор/трето лице; 

b. концепцията „легитимност“ е неразривно свързана със съответствието 

със закона – и законите за защита на личните данни, и законите, 

приложими към съответните дейности на администратора. С други думи, 

всяка незаконна цел, преследвана от администратора/трето лице, би 

изключила приложението на това правно основание. Работната група по 

чл. 29 е направила неизчерпателен списък на най-срещаните ситуации, в 

които легитимният интерес може да се приложи по старата Директива 

95/46. Областите варират от реклама / дейности по привличане на 

вниманието (директен маркетинг, реклами или непоискани нетърговски 



 

 

съобщения, включително за политически и дарителски кампании) до 

общественополезни дейности (например системи за подаване на сигнали, 

упражняване на правата на свобода на изразяване или на информация 

или за превенция на измами, неправомерно използване на услуги и пране 

на пари).  

(ii) Легитимният интерес трябва да има преимущество пред интересите, 

основните права и свободи на физическите лица = трябва да се приложи тест 

на баланса във всеки отделен случай. Изискването е неразривно свързано с 

принципа за пропорционалност. Въпреки че администраторът/ третата 

страна може да има легитимен интерес да извършва обработването, то може 

да е диспропорционално (например съответното обработване може да е 

твърде навлизащо в личната сфера, в твърде голям мащаб, без надлежни 

ограничения и предпазни мерки и други) , като в такъв случай обработването 

не би било обосновано като законно. Работната група по чл. 29 е отбелязала, 

че измежду факторите, необходими да се направи тест на баланса, са: 

a. преценка на легитимния интерес на администратора; 

b. въздействие върху субекта на данни; 

c. предварителен баланс; и  

d. допълнителни мерки, приложени от администратора, за да предотврати 

всякакво неправомерно въздействие върху лицатаxxvii. 

 

2.6.2. Приложимост по отношение на дейностите на местните власти 

GDPR значително намалява приложимостта на основанието легитимен 

интерес в рамките на дейностите на публичните власти. GDPR изрично 

постановява, че това правно основание не трябва да се прилага към обработване, 

извършено от публични власти при упражняване на техните задачи. Логиката зад 

тази разпоредба е, че на публичните власти трябва да им бъде възложено със 

закон или друг нормативен акт да упражняват задачите си.  

Следователно, препоръчва се местните власти, които разчитат на легитимен 

интерес за обработване на лични данни, да преосмислят кое друго основание за 

обработване на лични данни е по-подходящо да бъде приложено (задачи от 

обществен интерес/упражняване на официални правомощия). 

Въпреки това, легитимният интерес все пак би могъл да се приложи от 

местните власти като валидно правно основание за вътрешни процеси – например 

дейности, свързани с човешки ресурси.  



 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ  

Умението да се определи кое правно основание е приложимо към коя 

дейност по обработването е от изключителна важност за всеки администратор, за 

да може да се осигури законносъобразност на обработването. Още повече, че това, 

кое правно основание се прилага към всяка една цел на обработване, е сред от 

ключовите елементи на принципа за прозрачност, тъй като той изрично установява, 

че тази информация трябва да се предостави на всяко лице от администратора (чл. 

13 и чл. 14 GDPR). Следователно, и администраторите от публичния, и 

администраторите от частния сектор, трябва да са напълно наясно със значението 

на всяко от правните основания в чл. 6 от GDPR и съответните им приложни полета. 

Регламентът не въвежда нови правни основания, а по-скоро изменя изискванията 

и условията за приложимостта на вече съществуващите (съгласие, легитимни 

интереси). Във всеки случай, да се идентифицира правилното правно основание е 

първата стъпка към осигуряване на съответствие с GDPR в рамките на една 

организация. В доктрината се посочва, че разумният администратор на лични данни 

трябва да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че в случай, че 

надзорният орган поиска доказателства, по всяко време може да посочи на кое 

основание разчита за обработването и че лицата са правилно информирани за 

негоxxviii. 
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1. Правна рамка 

1.1. Харта на основните права на ЕС 

Член 8 

Защита на личните данни 

1. Всеки има право на защита на личните данни, отнасящи се до нея/него. 

2. Тези данни трябва да бъдат обработвани справедливо за конкретните цели 

и въз основа на съгласието на съответното лице или на друга легитимен 

принцип, предвиден в закона. Всеки има право на достъп до събраните данни, 

отнасящи се до него, и правото да бъдaт поправени. 

3. Съответствието с тези правила подлежи на контрол от независим орган. 

1.2. Общ регламент за защита на данните (GDPR) 

Съображение (51) 

На личните данни, които по своето естество са особено чувствителни от 
гледна точка на основните права и свободи, се полага специална защита, тъй 
като контекстът на тяхното обработване би могъл да създаде значителни 
рискове за основните права и свободи. Посочените лични данни следва да 
включват личните данни, разкриващи расов или етнически произход, като 
използването на понятието „расов произход“ в настоящия регламент не 
означава, че Съюзът приема теориите, които се опитват да установят 
съществуването на отделни човешки раси. Обработването на снимки не следва 
систематично да се счита за обработване на специални категории лични данни, 
тъй като снимките се обхващат от определението за биометрични данни 
единствено когато се обработват чрез специални технически средства, 
позволяващи уникална идентификация или удостоверяване на автентичността 
на дадено физическо лице. Тези лични данни не следва да се обработват, освен 
ако обработването не е разрешено в определени случаи, предвидени в 
настоящия регламент, като се има предвид, че в правото на държавите членки 
могат да бъдат определени специфични разпоредби за защита на данните с цел 
да се адаптира прилагането на съдържащите се в настоящия регламент 
правила за спазване на правно задължение или за изпълнение на задача от 
обществен интерес или свързана с упражняването на официални правомощия, 
предоставени на администратора на лични данни. В допълнение към 
конкретните изисквания за такова обработване следва да се прилагат общите 
принципи и другите правила, залегнали в настоящия регламент, по-специално 
по отношение на условията за законосъобразно обработване. Дерогации от 



 

 

общата забрана за обработване на такива специални категории лични данни 
следва изрично да бъдат предвидени, inter alia, когато субектът на данните даде 
изричното си съгласие или във връзка с конкретни нужди, по-специално когато 
обработването се извършва в хода на законната дейност на някои сдружения 
или фондации, чиято цел е да се позволи упражняването на основните свободи. 
  

Съображение (52) 

Дерогация от забраната за обработване на специални категории лични данни 

също следва бъде разрешена, когато е предвидена в правото на Съюза или 

правото на държава членка, и при подходящи гаранции, така че да бъдат 

защитени личните данни и други основни права, когато съображения, свързани 

с обществения интерес, оправдават това, по-специално обработването на 

лични данни в областта на трудовото право, правото в областта на 

социалната закрила, включително пенсиите, както и за целите на сигурността, 

наблюдението и предупрежденията в сферата на здравеопазването, 

предотвратяването или контрола на заразните болести и други сериозни 

заплахи за здравето. Такава дерогация може да се извърши за здравни цели, 

включително общественото здраве и управлението на здравните услуги, 

особено с цел да се гарантират качеството и рентабилността на 

използваните процедури за уреждане на искове за обезщетения и услуги в 

системата за здравно осигуряване, или за целите на архивирането в обществен 

интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за 

статистически цели. Чрез дерогация следва да се даде възможност да се 

обработват и такива лични данни, когато е необходимо, с цел установяване, 

упражняване или защита на правни претенции, независимо дали това е в 

рамките на съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура 

Съображение (53) 

Специални категории лични данни, които се нуждаят от по-голяма защита, 
могат да бъдат обработвани единствено за здравни цели, когато е необходимо 
тези цели да бъдат постигнати в полза на отделни физически лица и на 
обществото като цяло, по-специално в рамките на управлението на услугите и 
системите за здравеопазване или социални грижи, включително обработването 
от страна на органите за управление и от централните национални здравни 
органи на такива данни за целите на контрола на качеството, информацията 
за управлението и общото наблюдение на национално и местно равнище на 
системата за здравеопазване или социални услуги, както и за осигуряване на 
непрекъснатост на здравното обслужване или на социалните услуги и на 



 

 

трансграничното здравно обслужване или за целите на сигурността, 
наблюдението и предупрежденията в сферата на здравеопазването, или за 
целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или 
исторически изследвания или за статистически цели въз основа на правото на 
Съюза или националното право, което трябва да отговаря на цел от обществен 
интерес, както и за проучванията в областта на общественото здраве, 
провеждани в обществен интерес. Поради това настоящият регламент следва 
да предвижда хармонизирани условия за обработването на специални категории 
лични данни за здравословното състояние по отношение на специфични нужди, 
по-специално когато обработването на тези данни се извършва за определени 
цели, свързани със здравето, от лица, обвързани от правното задължение за 
професионална тайна. Правото на Съюза или националното право следва да 
предвижда конкретни и подходящи мерки за защита на основните права и 
личните данни на физическите лица. Държавите членки следва да разполагат с 
възможност да запазят или да въведат допълнителни условия, включително 
ограничения, по отношение на обработването на генетични, биометрични или 
данни за здравословното състояние. Това обаче не следва да възпрепятства 
свободното движение на лични данни в рамките на Съюза, когато тези условия 
се прилагат за трансгранично обработване на такива данни. 
  

Съображение (54) 

Обработването на специални категории лични данни може да е необходимо по 

съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, без 

съгласието на субекта на данните. Такова обработване следва да бъде 

предмет на подходящи и конкретни мерки с оглед защита на правата и 

свободите на физическите лица. В този контекст понятието „обществено 

здраве“ следва да се тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета и означава всички елементи, свързани със 

здравето, а именно здравословно състояние, включително заболеваемост и 

инвалидност, решаващи фактори, които оказват влияние върху това 

здравословно състояние, потребности от здравно обслужване, средства, 

отделени за здравно обслужване, предоставяне на здравни грижи и всеобщ 

достъп до тях, разходи и финансиране на здравното обслужване, както и 

причини за смъртност. Такова обработване на данни за здравето по 

съображения от обществен интерес не следва да води до обработването на 

лични данни за други цели от трети страни като работодатели или 

застрахователни дружества и банки.  

Съображение (55) 



 

 

Освен това обработването на лични данни от официални органи за 

постигането на целите, определени в конституционното право или в 

международното публично право, на официално признати религиозни сдружения 

се извършва по съображения от обществен интерес. 

Съображение (56) 

Когато демократичната система в дадена държава членка предполага по време 

на предизборна дейност политическите партии да събират лични данни за 

политическите възгледи на гражданите, обработването на тези данни може да 

бъде разрешено по съображения от обществен интерес, при условие че са 

предвидени подходящи гаранции.  

Член 4 

Дефиниции 

За целите на настоящия Регламент: 

11) „съгласие на субекта на данните“означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на 
данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

12) „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по друг начин; 

13) „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити 
генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална 
информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице 
и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от 
въпросното физическо лице; 

 

Член 9 

Обработване на специални категории лични данни: 

1.   Забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или 
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски 
убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на 
генетични данни, биометрични данни за целите единствено на 



 

 

идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или 
данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. 

2.   Параграф 1 не се прилага, ако е налице едно от следните условия: 

a) субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези 
лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на 
Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в 
параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни; 

б) обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и 
упражняването на специалните права на администратора или на субекта на 
данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната 
сигурност и социалната закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от 
правото на Съюза или правото на държава членка, или съгласно колективна 
договореност в съответствие с правото на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи гаранции за основните права и интересите на 
субекта на данните; 

в) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато 
субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето 
съгласие; 

г) обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните 
дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с 
политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на 
тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във 
връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на 
субектите на данните; 

д) обработването е свързано с лични данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на данните; 

е) обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на 
правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си 
на правораздаващи органи; 

ж) обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на 
основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е 
пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на 
защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на 
основните права и интересите на субекта на данните; 

з) обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата 
медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската 
диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за 
целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или 



 

 

социални грижи въз основа на правото на Съюза или правото на държава 
членка или съгласно договор с медицинско лице и при условията и гаранциите, 
посочени в параграф 3; 

и) обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти 
за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или 
медицинските изделия, въз основа на правото на Съюза или правото на 
държава членка, в което са предвидени подходящи и конкретни мерки за 
гарантиране на правата и свободите на субекта на данните, по-специално 
опазването на професионална тайна; 

й) обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен 
интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели 
съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на 
държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита 
същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и 
конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на 
данните. 

3.   Личните данни, посочени в параграф 1, могат да бъдат обработвани за 
целите, посочени в параграф 2, буква з), когато въпросните данни се 
обработват от или под ръководството на професионален работник, обвързан 
от задължението за професионална тайна по силата на правото на Съюза или 
правото на държавата членка или правилата, установени от националните 
компетентни органи или от друго лице, също обвързано от задължение за 
тайна по силата на правото на Съюза или правото на държавата членка или 
правилата, установени от националните компетентни органи. 

4.   Държавите членки могат да запазят или да въведат допълнителни условия, 
включително и ограничения, по отношение на обработването на генетични 
данни, биометрични данни или данни за здравословното състояние. 
 

Член 10 

Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения 

Обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със 

свързаните с тях мерки за сигурност, въз основа на член 6, параграф 1, се 

извършва само под контрола на официален орган или когато обработването е 

разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, в което са 

предвидени подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни. 



 

 

Пълен регистър на присъдите по наказателни дела се поддържа само под 

контрола на официален орган. 

2. СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СПОРЕД 

GDPR 

2.1. Защо някои категории лични данни са определени като 

специални?  

Дори в хода на изготвянето на първия правен акт на ЕС, посветен на 

защитата на личните данни - Директива 95/46 - Европейската комисия подчертава, 

че обработването на някои категории лични данни може да доведе до по-голям риск 

за основните права и свободи на европейските гражданиi. По този начин е 

установена обща забрана за обработването на такива "рискови" категории лични 

данни. Те се определят като "специални категории лични данни", но в практиката 

често се наричат още "чувствителни данни" поради деликатното им естество, 

засягащо личната сфера на всеки индивидii. Тези данни могат да бъдат 

обработвани само при изключителни обстоятелства, изчерпателно изброени в 

законодателството за защита на данните на държавите-членки. 

GDPR продължава този подход, но разширява обхвата на специалните 

категории лични данни и предвижда някои нови изключения (правни основания), 

които дават право на администраторите да обработват такива данни. 

Трябва да се отбележи, че различните видове данни имат различно 

въздействие върху отделните хора. Кои данни се определят като чувствителни се 

основава на обективен, а не на субективен принцип. С други думи, някой може да 

сметне, че данните, свързани с финансово състояние, историята на дисциплинарни 

санкции или социалноосигурителен номер, са чувствителни. И все пак, ако тези 

данни не са припознати от европейския законодател като чувствителни, те няма да 

попаднат в специален режим за обработване, независимо от чувствителното си 

естество от субективна гледна точкаiii. 

В доктрината се посочва, че изборът, кои категории лични данни следва да 

бъдат определени като специални, е значително повлиян от законите за борба с 

дискриминацията, което обяснява защо такива данни като социалноосигурителни 

номера и данни за кредитни карти (които, ако бъдат обект на злоупотреба, биха 

могли да причинят сериозна вреда на лицата) не са дефинирани като чувствителни.  



 

 

2.2. Видове специални категории лични данни 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от GDPR, следните видове лични данни попадат в 

обхвата на специалните категории лични данни(чувствителни данни): 

• лични данни, разкриващи расов или етнически произход = тези категории 

лични данни са определени като чувствителни, тъй като водят до висок риск 

от дискриминация. В правната доктрина са дадени следните примери за това 

какви данни могат да попаднат в тази категория: собствено и фамилно име 

на лицето, място на раждане, родния му език или имената на родителите му, 

които при комбиниране биха позволили да се направят заключения за 

неговия произходiv; 

• политически възгледи = тези данни се ползват от специална защита, защото 

са свързани с правото на гражданите да формират свободно мнение по 

отношение на политиката и в крайна сметка да участват (активно като 

политици и/или пасивно като електорат и членове на гражданското 

общество) в политическия живот на страната. Примерите за такива данни 

включват информация относно членството в политическите партии, 

информация относно присъединяването към всякакви петиции, участие в 

демонстрации, политическо събиране или подобни събития, информация 

относно подкрепата за дадена политическа идея или нейното отхвърлянеv; 

• религиозни или философски убеждения = тези категории данни са тясно 

свързани със свободата на съвестта и религията, т.е. свободата да 

решаваме дали да вярваме в трансцеденталните сили, които предопределят 

ежедневието ни и дали да го проявяваме открито или не. Историята на 

човечеството е изпълнена с примери, в които насилие е породено въз основа 

на религиозни различия, поради което такива данни следва да бъдат 

специално защитени съгласно правилата за защита на данните; 

• членство в синдикални организации = информация за такива членове е 

чувствителна, тъй като създава риск от дискриминационно третиране в 

областта на трудовото право. Европейските граждани имат свободата на 

колективно договаряне и следователно не трябва да се третират 

неравностойно на базата на тяхната професионална принадлежностvi; 

• генетични данни = нова категория, въведена от GDPR като тип чувствителни 

данни. GDPR ги определя като "данни, свързани с наследствените или 

придобитите генетични характеристики на физическо лице, които дават 

уникална информация за физиологията или здравето на това физическо 

лице и които произтичат по-специално от анализ на биологична проба от 

дадено физическото лице. Някои държави-членки вече са установили 



 

 

статуса им на чувствителниvii, но за първи път GDPR го въвежда на 

европейско равнище. Генетичните данни трябва да бъдат защитени, тъй като 

тези видове данни се отнасят не само до съответното физическо лице, но и 

могат да засегнат неопределен кръг лица, които са част от родословието на 

определено физическо лице (включително данни за починали лица, данни за 

деца и т.н.). Освен това подробният анализ на такива данни може да разкрие 

други видове чувствителна информация, като психологически данни или 

данни относно здравето (напр. предразположеност към болести, уязвимост 

и т.н.); 

• биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на 

физическо лице = такива видове данни следва да се ползват от специално 

ниво на защита, тъй като позволяват на администраторите недвусмислено 

да идентифицират дадено физическо лице въз основа на неговите 

физически или поведенчески характеристики: пръстови отпечатъци, лицево 

разпознаване, ирис, ретина , съдови модели, ДНК, реч, почерк, начин на 

използване на клавиатура и т.н.). Обработването на подобни видове данни 

става все по-често при въвеждането на различни технологични решения 

(например системи за контрол на достъпа до помещения, системи за 

идентификация на устройства като мобилни телефони, таблети и т.н.). Ето 

защо е необходимо този тип обработване на лични данни да бъде по-

ограничено и  и контролирано. Това е и причината за включването на тези 

данни в списъка на "чувствителните" в GDPR. Противно на практиките, 

установени в някои държави-членки, обработването на фотографии не се 

счита автоматично за обработване на  чувствителни данни. Снимките 

попадат в обхвата на биометрични данни, само ако позволяват уникалната 

идентификация или автентификация на дадено (например снимка 

електронен паспорт или друг вид документ за самоличност)viii; 

• данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или 

сексуалната ориентация на физическото лице = тези данни са много 

чувствителни, тъй като засягат най-интимните аспекти на живота на 

индивида. Освен това, информацията относно сексуалния живот и 

сексуалната ориентация носи риск от дискриминация, манипулация и т.н. В 

теорията се посочва, че тези данни включват и инвидуализирането на 

партньора/ите на дадено лицеix. 

 



 

 

2.3. Лични данни, свързани с присъди и нарушения 

Личните данни, свързани с наказателни присъди и нарушения или свързани 

с тях мерки за сигурност, не са определени като специална категория лични данни. 

Въпреки това, законодателството на някои държави-членки ги третира като 

чувствителниx. Независимо от това, този вид обработването на такава лична 

информация крие риск от неравно третиране (например на пазара на труда), 

поради което тези данни също са обект на специални правила за законосъобразно 

обработване. GDPR не въвежда значителни новости в сравнение със старата 

Директива 95/46 по отношение на данните за наказателни присъди и нарушения. В 

същото време, предвид факта, че правилата на Директивата са транспонирани по 

различен начин в държавите-членки, GDPR въвежда хармонизиран подход на ниво 

ЕС към такива данни. Съгласно нормата на чл. 10 от GDPR, тези данни могат да 

бъдат обработвани въз основа на едно от основанията по чл. 6, при условие, че е 

налице едно от двете допълнителни алтернативни условия: 

i) обработването трябва да бъде под контрола на официален орган; 

ii) обработването е разрешено от законодателството на ЕС / държавата-

членка, което предвижда подходящи гаранции за правата и свободите на 

субектите на данни. 

Съществува неяснота относно тази разпоредба, тъй като не е ясно как 

посочените две допълнителни изисквания следва да се прилагат заедно с чл. 6. 

Консервативното тълкуване е, че частни организации или търговски дружества не 

могат да обработват такива данни, с други думи "в Регламента не предвидено на 

обработването на тези данни от частни организации и търговци"xi. Другото 

тълкуване е, че такъв тип данни могат да бъдат обработвани на всички възможни 

правни основания, при условие, че са изпълнени допълнителните условия (под 

контрола на официалните власти или ако това е позволено съгласно приложимото 

право). В доктрината се посочва, че тази разпоредба вероятно ще доведе до 

значителни национални отклоненияxii. Макар че местните власти тук ще действат 

като публични органи и теоретично биха могли да оправдаят първото допълнително 

изискване за обработване (под контрола на държавната власт), все пак би било 

препоръчително внимателно да се проучи националната уредба кога такива видове 

данни могат да бъдат обработвани (особено в контекста на дейности, свързани с 

човешки ресурси и събиране на свидетелства за съдимост, тъй като тук 

съответните органи  на местната власт действат като работодател, а не като орган 

на публичната власт и приложимостта на първото допълнително условие е под 

въпрос).  



 

 

3. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ 
Общата забрана за обработване на специални категории лични данни не се 

прилага, при условие, че е налице едно от алтернативните условия, изброени по-

долу: 

3.1. Изрично съгласие 

Изискванията, които трябва да бъдат спазени в GDPR, за да има валидно 

съгласие (свободно даденo, конкретно, информиранo, недвусмисленo), се прилагат 

във всеки случай на обработване на специална категория данни. Елементът 

"изрично" обаче не е дефиниран в GDPR. Работната група по член 29 посочва, че 

е необходимо изрично съгласие в ситуации, при които би могъл да възникне 

сериозен риск за защитата на данните и където е подходящо да се упражнява 

високо ниво на индивидуален контрол върху обработваните лични данниxiii. 

Терминът "изрично" се отнася до начина, по който се изразява съгласието на 

субекта на данните - субектът на данните следва да направи изрично изявление за 

съгласиеxiv. Един от начините да се даде съгласие изрично  е то да се потвърди 

писмено. В електронна среда могат да се приложат различни решения като 

например попълване на електронен формуляр, изпращане на имейл, качване на 

сканиран документ с подписа на субекта на данните или използване на електронен 

подпис. Подходящи биха били и всички други средства, които позволят на 

администратора да докаже изричното даване на съгласие от дадено физическо 

лице. 

Предвид липсата на равнопоставеност между субектите на данни и местните 

власти, не е целесъобразно органите на местната власт основно да разчитат на 

изричното съгласие за обработване на специални категории лични данни 

(включително в отношенията с граждани и служители).  

3.2. Задължения / специални права в областта на трудовото право, 

социалното осигуряване и социалната закрила   

Това правно основание е от особена значимост за местните власти с оглед 

всички вътрешни процеси, свързани с човешки ресурси. Обработването на 

специални категории лични данни може да се случи на всеки етап от едно трудово 

правоотношение - от неговото възникване (процес на наемане на нов персонал), 

през изпълнението и изменението му и в крайна сметка до неговото прекратяване. 



 

 

Примери кога се случва подобно обработване включва проследяването на 

болнични и отпуски по майчинство, трудоустрояване, спазване на задължителни 

правила при предварителна закрила при уволнение и т.н. 

Общите изисквания, въведени в GDPR за приложенията на това основание, 

са: 

i) обработването трябва да е необходима, за да се изпълни задължение на 

администратора на данни или определено право на субекта на данни; 

ii) това задължение / право следва да бъде установено в законодателството на 

ЕС / на държавите-членки или в колективен трудов договор; 

iii) трябва да съществуват подходящи гаранции за основните права и интереси 

на субекта на данните. 

С оглед обработването на специални категории данни на това правно 

основание, трябва да се спазва приложимото национално законодателство на 

държавата-членка. Тъй като трудовото законодателство е една от областите, 

където GDPR позволява на държавите-членки да приемат допълнително 

законодателство по отношение на защитата на личните данни (член 88), се 

препоръчва подход на местно равнище при прилагането на това основание. 

3.3. Жизненоважни интереси на субекта на данни или друго физическо 

лице 

Подобно на правното основание по чл. 6, ал. 1, б. "г" от GDPR, такава 

ситуация се отнася до обстоятелства на живот или смъртxv. Жизненоважният 

интерес може да бъде както на субекта на данните, така и на друго лице. 

Различното в сравнение с чл. 6 е, че администраторът носи тежестта да докаже 

наличието на допълнително условие, а именно, че "субектът на данните физически 

или юридически не е в състояние да даде съгласие". Тази формулировка 

предполага, че администраторът трябва първо да се опита да получи съгласието 

на субекта на даннитеxvi.  

3.4. Обработване на лични данни от нестопанска организация с 

политическа, философска, религиозна или синдикална цел  

Възможността за обработване на чувствителни данни в рамките на това 

правно основание се предоставя на определени организации с нестопанска цел, 

като политически партии, фондации, църкви, други форми на философски, 

религиозни или синдикални организации. Тези организации могат да обработват 

чувствителни данни, ако: 



 

 

i) тези данни се отнасят единствено до членове / бивши членове на 

организацията или до лица, които имат редовен контакт с него; 

ii) обработването е в хода на законната им дейност; 

iii) обработването се извършва във връзка със специфичните им цели; 

iv) съществуват подходящи гаранции за правата на субекта на данните; 

v) личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните. 

Други специфични изисквания могат да се предвидят в националното 

законодателствоxvii. 

Това правно основание би имало почти никакво практическо приложение спрямо 

местните органи в хода на тяхната дейност. 

3.5. Данните са явно направени публично достояние от субекта на 

данните 

Ако личните данни са явно разкрити пред широката общественост от субекта 

на данните, се предполага, че той е отказал специалната защита, предоставена за 

такава информация. Във всеки случай решението за разкриване на такава 

информация следва да бъде резултат от свободния избор на лицетоxviii. Такова 

разкриване може да има различни форми - данни от обществено достъпни 

регистри, уебсайтове, списъци, форуми или дори от профил в социална мрежа, 

достъпен без потребителски акаунт и т.нxix. Във всеки случай фактът, че тези данни 

са явно оповестени не освобождава администратора от задължението да спазва 

другите изисквания на GDPR - например спазване на принципите за защита на 

данните, защита на личните данни при проектиране и по подразбиране, 

предприемане на подходящи организационни и технически мерки за гарантиране 

на сигурността на данните и т.н.  

3.6. Установяване, упражняване или защита на правни претенции, 

когато съдилища действат в качеството си на правораздаващ 

орган   

В някои случаи обработването на „чувствителни данни“ може да е 

необходимo с оглед упражняването на правни претенции и защита на правни 

искове от администратора.  Именно администраторът носи тежестта да докаже, че 

е такова обработване е необходимо, т.е. че има тясна и съществена връзка между 

обработването и целитеxx. Такива ситуации могат да включват например 

обжалване пред административните съдилища на актове, издадени от месните 

власти, когато обработването на чувствителни данни е извършена в предходната 

административна процедура; трудови спорове, където здравните данни на 



 

 

работниците и служителите трябва да са били взети предвид от органа на местната 

власт като работодател и т.н. 

Освен това, обработването  на лични данни в рамките на 

правораздавателната дейност на съдилищата може също така да включи 

обработване на специални категории лични данни. 

3.7. Важен обществен интерес въз основа на правото на ЕС или на 

държавата-членка 

Тази разпоредба на GDPR упълномощава държавите-членки да установят в 

своето национално законодателство конкретна хипотеза, при която могат да бъдат 

обработвани чувствителни данни, въз основа на важен обществен интерес. 

Във всеки случай, за да се отговори на изискванията на GDPR, държавите-

членки следва да гарантират, че: 

i) дейностите по обработване са пропорционални на преследваната цел; 

ii) същността на правото на защита на данните се спазва; 

iii) приетото законодателство предвижда подходящи и специфични мерки за 

защита на основните права и интересите на субекта на данните. 

Остава да се види как ще се използва тази възможност в бъдеще. Необходим 

е анализ на всеки отделен случай по отношение приложимото национално 

законодателство от местните власти, за да се определи дали те могат да се осланят 

на такива основания. 

3.8. Превантивна или трудова медицина, оценка на 

работоспособността на служителя, медицинска диагноза, 

предоставяне на здравни или социални грижи или лечение 

Забраната за обработване на специални категории лични данни не се 

прилага за дейности, свързани с медицински цели и социални грижиxxi. Такова 

обработване може да се извърши в различни области като трудова медицина, 

медицинска диагностика или предоставяне на услуги в областта на социалната или 

медицинската помощ. Такова обработване може да се извърши и въз основа на 

законодателството на ЕС или на държавата-членка, или по договор със здравен 

специалистxxii. Освен това чл. 9, ал. 3 от GDPR позволява обработването на 

чувствителни данни от лице, обвързано със задължение за пазене на 

професионална тайна. 

Това правно основание се прилага спрямо  обработването на лични данни от 

лекари, медицински сестри и други лица, участващи в предоставянето на здравни 

услугиxxiii. 



 

 

От практическа гледна точка тази разпоредба би позволила на органите на 

местната власт в качеството им на работодатели да осигурят трудова медицина 

като част от по-голямото им задължение за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. 

3.9. Обществен интерес в областта на общественото здраве 

Съгласно съображение 54 от GDPR, "общественото здраве" следва да се 

тълкува по смисъла на  Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент, а 

именно - всички елементи, свързани със здравето: здравословно състояние, 

включително заболеваемост и инвалидност, решаващи  фактори, които оказват 

влияние върху здравословното състояние, потребности от здравно обслужване, 

средства, предназначени за здравно обслужване, предоставяне на здравни грижи 

и всеобщ достъп до тях, разходи и финансиране на здравното обслужване, както и 

причините за смъртност. 

Причините, които биха могли да оправдаят прилагането на това правно 

основание, биха могли да бъдат защитата срещу сериозни трансгранични заплахи 

за здравето или гарантирането на високи стандарти за качество и безопасност на 

здравните грижи, медицинските продукти или медицинските устройстваxxiv. 

Такова обработване на данни за здравето по съображения от обществен 

интерес не следва да води до обработването на лични данни за други цели от трети 

страни като работодатели или застрахователни дружества и банки.  

3.10. Обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за 

целите на научни или исторически изследвания или за 

статистически цели 

Обработването на специални категории данни за такива цели следва да се 

основава на законодателството на държавата-членка / законодателството на ЕС. 

GDPR изисква законодателните разпоредби, позволяващи такава обработка, да 

бъдат: пропорционални на преследваната цел, да зачитат същността на правото 

на защита на данните и да предвиждат подходящи и специфични мерки за защита 

на основните права и интереси на субекта на данните. Въведените предпазни 

мерки трябва да съответстват на чувствителния характер на съответните лични 

данни. 

3.11. Други хипотези в законодателството на държавите-членки 

Чл. 9, ал. 4 от GDPR упълномощава държавите-членки да въведат 

допълнителни условия или ограничения за обработването на някои от специалните 

категории лични данни, а именно: генетични данни, биометрични данни или данни 



 

 

относно здравето. Следователно националното законодателство трябва да бъде 

наблюдавано в бъдеще при подобрен род дейности по обработване на специални 

категории данни. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ GDPR 
За местните власти припознаването на факта, че някои категории лични 

данни заслужават специална защита, тъй като те по своята същност са свързани с 

най-интимните лични сфери и / или могат да доведат до риск от дискриминация. По 

общо правило обработването на такива данни е забранено, освен ако не са налице 

допълнителни условия (изключения от това правило). 

Практическите аспекти, които биха могли да засегнат дейностите на органите 

на местната, са дейностите по обработване на данни за здравето на служителите. 

GDPR разрешава подобно обработване, но само ако то е задължително за 

администратора (или е право на субекта на данни) съгласно трудовото 

законодателство. 

Данните за присъди и нарушения не се третират като специална категория, 

но също са под специален режим по GDPR. Ето защо практики при подбор на 

персонал, при които се изискват свидетелства за съдимост или извършване на 

обстойни проверки на бъдещи служители, следва да бъде преразгледана в 

светлината на GDPR.  
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1. ПРАВНА РАМКА  

Общ регламент за защита на данните (GDPR) 

Съображение (97)  

Когато обработването на данни се извършва от публичен орган, с изключение 

на съдилища или съдебни органи, които действат в изпълнение на съдебните си 

функции, когато в частния сектор обработването се извършва от 

администратор, чиито основни дейности се състоят от операции по 

обработване, които изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на 

субектите на данни, или когато основните дейности на администратора или 

на обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специални 

категории лични данни и данни относно присъди и нарушения, 

администраторът или обработващият лични данни следва да бъде подпомаган 

при наблюдението на вътрешното спазване на настоящия регламент от лице 

с експертни познания в областта на правото и практиките за защита на 

данните. В частния сектор основните дейности на администратора се 

отнасят до неговите първични дейности, а не до обработването на лични данни 

като вторични дейности. Необходимото ниво на експертни познания следва да 

се определя по-специално в съответствие с извършваните операции по 

обработване на данни и защитата, която е необходима за личните данни, 

обработвани от администратора или обработващия лични данни. Тези 

служители по защита на данните, независимо от това дали са служители на 

администратора, следва да бъдат в състояние да изпълняват своите 

задължения и задачи независимо. 

Член 37 

Определяне на длъжностното лице по защита на данните 

1.   Администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице 
по защита на данните във всички случаи, когато:  

а) обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става 
въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;  

б) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се 
състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или 



 

 

цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на 
данни; или  

в) основните дейности на администратора или обработващия лични данни се 
състоят в мащабно обработване на специалните категории данни съгласно член 9 
и на лични данни, свързани с присъди и нарушения, по член 10. 

2.   Група предприятия може да назначи едно длъжностно лице по защита на 
данните, при условие че от всяко предприятие има лесен достъп до длъжностно 
лице по защита на данните. 

3.   Когато администраторът или обработващият лични данни е обществен орган 
или структура, едно длъжностно лице по защита на данните може да бъде 
назначено за няколко такива органа или структури, като се отчита 
организационната им структура и размер. 

4.   В случаи, различни от посочените в параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или сдружения и други структури, представляващи 
категории администратори или обработващи лични данни, могат да определят — 
или ако това се иска от правото на Съюза или право на държава членка определят 
— длъжностно лице по защита на данните. Длъжностното лице по защита на 
данните може да действа в полза на такива сдружения и други структури, 
представляващи администратори или обработващи лични данни. 

5.   Длъжностното лице по защита на данните се определя въз основа на неговите 
професионални качества, и по-специално въз основа на експертните му познания 
в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните 
и способността му да изпълнява задачите, посочени в член 39. 

6.   Длъжностното лице по защита на данните може да бъде член на персонала на 
администратора или на обработващия лични данни или да изпълнява задачите въз 
основа на договор за услуги. 

7.   Администраторът или обработващият лични данни публикува данните за 
контакт с длъжностното лице по защита на данните и ги съобщава на надзорния 
орган. 

Член 38 

Длъжност на длъжностното лице по защита на данните 

1.   Администраторът и обработващият лични данни гарантират, че длъжностното 
лице по защита на данните участва по подходящ начин и своевременно във всички 
въпроси, свързани със защитата на личните данни. 

2.   Администраторът и обработващият лични данни подпомагат длъжностното 
лице по защита на данните при изпълнението на посочените в член 39 задачи, като 
осигуряват ресурсите, необходими за изпълнението на тези задачи, и достъп до 



 

 

личните данни и операциите по обработване, а така също поддържат неговите 
експертни знания. 

3.   Администраторът и обработващият лични данни правят необходимото 
длъжностното лице по защита на данните да не получава никакви указания във 
връзка с изпълнението на тези задачи. Длъжностното лице по защита на данните 
не може да бъде освобождавано от длъжност, нито санкционирано от 
администратора или обработващия лични данни за изпълнението на своите 
задачи. Длъжностното лице по защита на данните се отчита пряко пред най-
висшето ръководно ниво на администратора или обработващия лични данни. 

4.   Субектите на данни могат да се обръщат към длъжностното лице по защита на 
данните по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с 
упражняването на техните права съгласно настоящия регламент. 

5.   Длъжностното лице по защита на данните е длъжно да спазва секретността или 
поверителността на изпълняваните от него задачи в съответствие с правото на 
Съюза или правото на държава членка. 

6.   Длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява и други задачи и 
задължения. Администраторът или обработващият лични данни прави 
необходимото тези задачи и задължения да не водят до конфликт на интереси. 

Член 39 

Задачи на длъжностното лице по защита на данните 

1.   Длъжностното лице по защита на данните изпълнява най-малко следните 
задачи:  

а) да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и 
служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на 
настоящия регламент и на други разпоредби за защитата на данни на равнище 
Съюз или държава членка; 

 б) да наблюдава спазването на настоящия регламент и на други разпоредби за 
защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на 
администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на 
личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на 
осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по 
обработване, и съответните одити; 

в) при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на 
въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на 
оценката съгласно член 35;  

г) да си сътрудничи с надзорния орган; 



 

 

 

д) да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с 
обработването, включително предварителната консултация, посочена в член 36, и 
по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси. 

2. При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните 
надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се 
съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката. 

2. Назначаване на Длъжностно лице по защита на 

данните (ДЛЗД) 

2.1. Задължително назначаване по GDPR 

2.1.1. Публичен орган 

GDPR не съдържа легална дефиниция на „публичен орган“. Дали дадено 

физическо или юридическо лице е публичен орган, се преценява според 

националното законодателство на държавата членка. Това понятие трябва да се 

тълкува разширително  и при всички положения включва органи на национални, 

регионални и местни власти.  Според Работната група по чл. 29, понятието 

публичен орган може да включва и физически/юридически лица, чиито дейности се 

регулират от публичното право (например публичен транспорт, електроснабдяване 

и водоснабдяване, транспортна инфраструктура, държавни медии, социално 

настаняване или дисциплинарни органи за контрол върху определена професия)i. 

Логиката, която стои зад  това тълкуване е, че някои граждани (т. нар. субекти на 

данни от Регламента) имат ограничен избор дали и как ще се обработват личните 

им данни от подобни организации. Въпреки че подобно тълкуване на закона не е 

задължително или обвързващо, се препоръчва да му бъде обърнато специално 

внимание при анализа и преценката дали да се назначи ДЛЗД.   

Трябва да се отбележи, че Работната група по чл. 29 препоръчва като добра 

практика да се назначи ДЛЗД, чиито функции да покриват и всички изпълнявани 

операции, включително тези, които не са свързани с упражняването на публичните 

функции (например отношенията със служителите на дадена община)ii. Никоя от 

разпоредбите на GDPR не изисква назначаване на ДЛЗД, чийто обхват на 

задължения включва единствено дейностите по обработването, свързани с 

публичните функции. Най-разумното и безопасно тълкуване е, че  органите на 

местните власти трябва да назначат ДЛЗД, което да отговораря за всички дейности 

по обработване на данни в организацията (комуникация с граждани, служители, 

кандидати за работа, бивши служители, други публични власти и др.). 



 

 

2.1.2. Основните дейности на администратора/ обработващия […] изискват 

редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите 

В общия случай, дейностите по обработване на данни от органите на 

местните власти би трябвало да попадат в обхвата на подточка 2.1.1 по-горе, тоест 

те трябва да назначат ДЛЗД въз основа на техния статут на публичен орган. За по-

голяма яснота, по-долу следва кратък анализ на другите две хипотези по GDPR, 

чието наличие  прави назначаването на ДЛЗД. Информацията може да е полезна 

за частни организации, чиито капитал е частично или изцяло притежаван от 

общината или друг орган на местните власти/ държавата и които не попадат в 

обхвата на терминан „публичен орган“. 

Под термина „основни дейности“ трябва да се разбират най-важните 

операции, нужни да се постигнат целите на администратора или на обработващия 

даннитеiii. Примерите, дадени от Работна група по чл. 29, включват обработването 

на здравни досиета в болници или наблюдение, осъществявано от частна 

компания. В същото време дейности по стандартната IT поддържка  са изключени 

от „основните дейности“ на организациятаiv. 

Понятието за „голям мащаб“ не е специално дефинирано в GDPR. 

Споменава се изрично, че обработването на регионално, национално или 

наднационално ниво, която включва значително количество данни, и която би могла 

да засегне голям брой субекти и би могла да носи висок риск, може да се определи 

като обработване в „голям мащаб“.  

Работната група по чл. 29 е предоставила примерен списък на дейностите, 

представляващи обработване в голям мащаб:  

• обработване на данни на пациенти в болница;  

• обработване на данни за пътувания на физически лица, използващи 

публичен транспорт (тоест проследяване на карти за пътувания);  

• обработване на данни от гео-локация в реално време на клиенти на 

международна компания за бързо хранене за статистически цели от 

обработващ на данни, специализиран в подобни услуги;   

• обработване на данни на клиенти от застрахователни компании/банки;  

• обработване на лични данни от търсачка с цел поведенческа реклама;   

• обработване на данни (съдържание, трафик, местоположение) от 

доставчици на телефонни и интернет услугиv.  

Понятието „обичаен“ е изначално свързано с обработване, което се 

извършва постоянно или периодично. Понятието „систематично наблюдение“ 

изисква обработването да се прави по определен план, стратегия или подобна 

предварително установена методология, по организиран начин, в системаvi. 



 

 

Примери са управление на телекомуникационни мрежи, профилиране, 

поведенческа реклама, обработване на информация от smart устройства и др.   

2.1.3. Основните дейности на администратора или на обработващия лични данни 

се състоят в мащабно обработване на специални категории лични данни и 

данни относно присъди и нарушения 

След като  термините „основни дейности“ и „голям мащаб“ бяха разгледани 

по-горе, в точка 2.1.2, настоящата точка ще обърне внимание на онова, което 

следва да се разбира под специални категории лични данни.  

На първо място, съюзът „и“ трябва да се тълкува корективно като „или“. 

Казано по друг начин, всяко обработване, което включва което и да е от двата 

вида обработване: на специални категории данни или данни относно присъди и 

нарушения, когато то се извършва в голям мащаб и е част от основната дейност на 

организацията, изисква назначаването на ДЛЗД.   

Специалните категории дата са:  

• лични данни, разкриващи расов или етнически произход;  

• политически мнения; 

• религиозни или философски възгледи; 

• членство в синдикални организации; 

• генетични данни;  

• биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на 

физическо лице; 

• данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или 

сексуалната ориентация на физическото лице. 

Категорията „личните данни, свързани с присъди и нарушения“, може да 

включва информация, съдържаща се в съдебни присъди, свидетелства за 

съдимост, актове на разследващи органи и др.  

2.2. Други ситуации, в които се назначава ДЛЗД  

2.2.1. Задължително назначаване по правото на ЕС/правото на държавата членка  

Според чл. 37(4) GDPR, ЕС и/или държавите членки имат правото да 

определят и други хипотези, в които назначаването на ДЗЛД  е задължително. 

Такова задължително назначаване може да произлиза от качествено изискване 

(например за типове обработване, които са специфични за определен сектор) или 

от количествено изискване (например ако организацията обработва данните на 

определен брой субекти). Германия например е въвела в националното си 

законодателство за защита на личните данни по-широки изисквания от GDPR:  



 

 

• компании, извършващи стопанска дейност в Германия, и ангажиращи поне 

10 човека в областта на автоматичното обработване ще са задължени да 

назначат ДЛЗД;  

• в случаи на автоматично обработване при бизнес операции с цел трансфер, 

анонимизиран трансфер, или пазарно проучване и проучване на 

общественото мнение. Компаниите трябва да назначат ДЛЗД, независимо от 

броя служители, заети с автоматичното обработване на данниvii.  

2.2.2. Доброволно назначаване  

GDPR също предвижда възможността ДЛЗД да се назначи доброволно. 

Подобен подход може да е разумен при организации, които искат да демонстрират, 

спазването на правилата за защита на личните данни и които искат да поощрят 

политиките на прозрачност и доверие. След като дейността на местните власти по-

скоро би попаднала в първото задължително изискване (публичен орган), 

доброволното назначаване може да се приложи при определени организации, 

чийто капитал се притежава от общината/държавата – напр. публичен транспорт, 

общински училища/университети, обществени доставчици на услуги 

(електричество, вода) и други.  

2.3. Договорни отношения с ДЛЗД  

2.3.1. Трудов договор  

GDPR изрично предвижда възможността да се назначи ДЛЗД на трудов 

договор. Това предполага две възможности: (i) да се назначи някой, който вече 

работи в организацията, и ще съчетава функциите си с тези на ДЛЗД, или (ii) да се 

разкрие нова работна позиция „ДЛЗД“. Изборът между тези две възможности 

зависи от структурата, броя на служителите, натовареността и вида и броя на 

дейностите по обработването и трябва да се направи на базата на конкретните 

обстоятелства. Ако съответният орган на местна власт е относително малък 

(например в кметство на малко населено място с ограничен брой жители, чиито 

данни се обработват), би било разумно да не се назначава нов служител, а 

функциите на ДЛЗД да се преразпределят към някой, вече работещ в 

организацията (като при всички случаи трябва да се избягва конфликт на интереси). 

Обратното, ако организацията на местна власт е сравнително голяма и/или 

ежедневните ѝ дейности са свързани с обработването на големи количества лични 

данни (или чувствителни данни/данни, свързани с присъди и нарушения), изборът 

да се открие позиция за ДЛЗД би бил оправдан.  



 

 

2.3.2. Договор за услуга  

GDPR не задължава организациите да назначават ДЛЗД само на щат. 

Регламентът изрично предвижда и функциите на ДЛЗД да могат да се изпълняват 

от външни изпълнители (т. нар. outsourcing) на основата на договор за услуга. 

Работната група по чл. 29 препоръчва като добра практика външните екипи от ДЛЗД 

да имат посочен главен човек за контакт и служител, отговарящ за всеки клиент, 

което трябва да се уточни в договора за услугаviii. Освен това, всеки член на 

външната ДЛЗД организация трябва да отговаря на изискванията на GDPR.  

Да се прехвърлят функциите на ДЛЗД на външна организация би било 

разумно, ако  въпросната организация има нужното ниво на експертни познания, 

опит и притежава относими сертификатиix. 

Накрая, но не на последно място, по националното законодателство може да 

се налага да се извършат някои формални процедури, за да се сключи договор с 

външно ДЛЗД (например обществена поръчка).    

3. ПОЗИЦИЯ НА ДЛЗД  

3.1. Участие във всички въпроси, свързани със защитата на личните 

данни  

GDPR изрично предвижда, че ДЛЗД трябва да участва във всички въпроси, 

свързани със защитата на личните данни в една организация. Работната група по 

чл. 29 препоръчва участието на ДЗЛД от най-ранния възможен етап (с консултации, 

съвети, контрол и т.н.) във всеки процес, включващ обработка на лични данни, като 

един от начините да се осигури защита на данните на етапа на проектиранетоx. 

Практически измерения от участието на ДЛЗД в организацията могат да са:   

• даване на становище при извършването на оценка на въздействието върху 

защитата на лични данни; Чл. 35, пар. 2 от GDPR 

• участие в работни срещи; Работната група по чл. 29 препоръчва участие в 

срещите на средно и високо равнище, но на практика отношенията на ДЛЗД 

с експертите би имал подобно (ако не и по-ефикасно) действие; 

• консултиране всеки път, когато трябва да се вземе управленско решение 

относно защитата на лични данни;   

• консултиране относно подходящи мерки, при случаи на нарушаване на 

сигурността на личните данни.  



 

 

3.2. Осигуряване на нужните ресурси и на независимост 

ДЛЗД не може да изпълнява ефикасно длъжността си, ако не са му осигурени 

определени ресурси. Ръководството на организацията е отговорно да осигури на 

ДЛЗД ресурси поне по отношение на:  

• Организационни въпроси: 

o ДЛЗД трябва да има екип, който да го подкрепи в изпълнението на 

задачите му. Това е от особена важност при големи организации. В 

някои случаи може да се наложи назначаването на няколко ДЛЗД; 

o достъп до всички други екипи в организацията. ДЛЗД не може да 

изпълнява функциите си ефикасно, ако не комуникира с всички други 

екипи, отговорни за обработването на лични данни (напр. 

регистратура, архив, правен отдел, човешки ресурси, счетоводство, IT 

отдел и др.); 

o отчитане само пред най-висшето ръководство. GDPR изрично 

предвижда, че ДЗЛД се отчита само пред висшето ръководство на 

организацията. За органите на местните власти това може да е кметът, 

общинският съвет, директорът/председателят на съответния 

административен отдел и т.н. Това изискване е много важно по 

отношение на осигуряване на независимостта на ДЗЛД. Ако връзката 

на ДЗЛД е индиректна (тоест чрез посредници като ръководителя на 

правния отдел или на отдел човешки ресурси), ДЛЗД не би могло да 

изпълнява функциите си ефикасно, защото би се отчитало на някой, 

върху когото трябва да упражнява контрол;  

o достатъчно време за изпълнение на функциите. Това изискване 

трябва специално да се спазва по отношение на ДЛЗД, което е наето 

на непълно работно време или при външно ДЛЗД, което има и други 

задължения, освен защитата на лични данниxi. Работната група по чл. 

29 отбелязва като добра практика да се установи процент от времето 

за изпълнение на функцията по защита на личните данни, ако тя не се 

изпълнява на пълно работно време; 

• Финансови въпроси  

o ДЛЗД трябва да разполага с нужните финансови ресурси, за да 

изпълнява функциите си. Ако организацията не осигурява достатъчно 

голям бюджет за дейности по защита на личните данни, ефикасното 

изпълнение на функциите на ДЛЗД може да бъде застрашено;  

o ДЛЗД трябва да има на разположение нужните помещения и 

оборудване (стаи, компютри, връзка с интернет, бази данни, 

технически решения като софтуерни програми и други);  



 

 

 

• Обучителни въпроси – нивото на експертни познания на ДЛЗД трябва да 

бъде подобрявано постоянно (чрез курсове, осигуряване на нова литература 

и др). Като се има предвид, че защитата на личните данни е много динамична 

област на познанието, логично е ДЛЗД да трябва да е в крак с последните 

тенденции и подобрения, за да може да осигури най-високото ниво на защита 

на личните данни в организацията и да посрещне най-новите 

предизвикателства по отношение на технологичното и правното развитие.  

Важен аспект от независимостта на ДЛЗД е забраната то да се санкционира 

и да понася неблагоприятни последици във връзка с изпълнението на функциите 

си. Тези неблагоприятни последици могат да варират  - от уволнение или други 

видове дисциплинарни наказания до отказване на повишение, отказване на бонуси, 

давани на други служители, и др. Това, което може да се очаква от държавите 

членки, е да въведат промени в трудовото си законодателство и да осигурят защита 

на ДЛЗД срещу уволнение за периода на изпълнение на функциите им и известен 

период след товаxii. В същото време, трябва да се направи едно важно уточнение 

за тази забрана – ДЛЗД не може да се санкционира за съвестното изпълнение на 

задълженията си. Но ако ДЛЗД не притежава нужните знания, умения, допуска 

дисциплинарни нарушения и др., организацията може да го уволни на всички 

основания, предвидени в националното трудово законодателство.  

3.3. Конфликт на интереси  

Ако ДЛЗД е назначено на трудов договор, това назначение не трябва да 

предизвиква конфликт на интереси. Конфликт на интереси би могъл да настъпи, 

ако ДЛЗД има друга функция в същата организация и определя целите и начините 

за обработване на данни в рамките на определени вътрешни процеси. Казано по 

друг начин, ДЛЗД не може да е също директор, изпълнителен директор, оперативен 

директор, финансов директор, ръководител на човешки ресурси или на IT отделxiii. 

В допълнение, други роли, по-надолу в организационната структура, могат също да 

предизвикат конфликт на интереси, ако включват определяне на целите и начините 

на обработване (напр. счетоводител, юрисконсулт, IT специалист).  

Конфликт на интереси може да произлезе не само при назначаване на ДЛЗД на 

трудов договор, но и при външно ДЛЗД. Ако ДЛЗД трябва да представлява 

администратор и обработващ данните пред съд по отношение на дело, засягащо 

защита на личните данни, ще се появи такъв конфликт, защото администраторът и 

обработващият ще имат противоположни интереси.  



 

 

4. ФУНКЦИИ НА ДЛЗД  

4.1. Наблюдение  

Една от ключовите функции на ДЛЗД е да наблюдава всички дейности по 

обработване на данни в организацията. Наблюдението е неразривно свързано с 

получаването, събирането на информация и правенето на уточнения, препоръки и 

становища в организацията. Функцията по наблюдение е с фокус върху вътрешните 

процеси в организацията, следователно информирани и консултирани трябва да са 

не само членовете на ръководството, но също и служителите на експертно ниво, 

чиито задължения са свързани с обработването на лични данни.  

4.2. Оценка на въздействието върху защитата на лични данни 

(ОВЗЛД)  

GDPR урежда участието на ДЛЗД в ОВЗЛД със съвещателни функции. 

Работната група по чл. 29 препоръчва като добра практика да се търси становище 

от ДЛЗД по отношение на един или повече от следните въпроси, свързани с 

оценката на въздействието: 

• дали въобще да се прави ОВЗЛД; 

• каква методология да се използва при извършването на ОВЗЛД; 

• дали ОВЗЛД да се направи вътрешно или да се делегира на външен 

изпълнител;  

• какви предпазни механизми (включително технически и организационни 

мерки) да се приложат, за да се намалят рисковете за правата и интересите 

на субектите на данни; 

• дали ОВЗЛД е била извършена правилно и дали изводите от нея са в 

съответствие с GDPRxiv. 

Ако ръководството на организацията реши да се отклони от становището на 

ДЛЗД, добре е като част от принципа за отчетност това решение и причините за 

него да се документират и да могат да се представят на контролните органи в 

случай на проверка.  

4.3. Точка за контакт  

ДЛЗД е основната точка за контакт и за контролните органи (чл. 39, пар. 1, 

точка “e” от GDPR), и за лицата (субектите на данни) (чл. 38, пар. 4 от GDPR) по 

отношение на всякакви въпроси, свързани със защитата на лични данни в 

организацията. Следователно, от най-голяма важност е да се предаде 

информацията за връзка на ДЛЗД на контролния орган и на субектите на данни. 



 

 

Още повече, че изискването да се даде информация за контакт на ДЛЗД е един от 

елементите на принципа за прозрачност по чл. 12 GDPR.  

Нищо в GDPR не забранява ДЛЗД да потърси становище от контролните 

органи по отношение на въпрос, свързан със защитата на личните данни в 

организацията.  

4.4. Поддържане на регистри 

Въпреки че задължението да се поддържат регистри е вменено на 

администраторите и на обработващите данни, а не на ДЛЗД, GDPR не забранява 

тази задача да се прехвърли на ДЛЗД. Функциите на ДЛЗД в GDPR са минимален 

брой, следователно организациите са свободни да им делегират други задачи. 

Работната група по чл. 29 счита, че да се прехвърли поддържането на регистри на 

ДЛЗД е един от начините да му се позволи да изпълнява функциите си по следене 

за спазването на регламента и по даване на информация и становища на 

администратора/обработващия данниxv. Тъй като регистрите са ефективен начин 

да се гарантира отчетност, би било разумно това задължение да се прехвърли на 

ДЛЗД.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ  
ДЛЗД е една от основните фигури, гарантиращи спазването на новите 

правила за защита на личните данни. Важността на тази роля зависи от 

съответната организация. Ако организацията включи по правилен начин ДЛЗД във 

всички въпроси, свързани със защита на личните данни и му осигури ресурсите, 

нужни да си изпълнява функциите, ДЛЗД би могло да е един от ключовите фактори 

за осигуряването на съответствие с Регламента и за изграждането на доверие. В 

противен случай, ДЛЗД би било една изкуствена фигура без други истински 

функции, освен да движи комуникацията, свързана със защита на личните данни, 

което не е идеята на GDPR.  

Органите на местните власти следва да се насърчават да назначат 

квалифицирани ДЛЗД, което може да бъде трудна задача, предвид липсата на 

подготвени експерти на европейско равнище. Във всеки случай, следващите 

няколко години ще определят как ще се развие ролята на ДЛЗД. Би било 

положително за обществото, ако именно органите на местните власти са едни от 

първите примери за това как най-добре да се използва фигурата на ДЛЗД.  
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1. Правна рамка  

1.1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 

Член 35 

Оценка на въздействието върху защитата на данните 

1. Когато съществува вероятност определен вид обработване, по-специално 

при което се използват нови технологии, и предвид естеството, обхвата, 

контекста и целите на обработването, да породи висок риск за правата и 

свободите на физическите лица, преди да бъде извършено обработването, 

администраторът извършва оценка на въздействието на предвидените 

операции по обработването върху защитата на личните данни. В една оценка 

може да бъде разгледан набор от сходни операции по обработване, които 

представляват сходни високи рискове. 

2. При извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните 

администраторът иска становището на длъжностното лице по защита на 

данните, когато такова е определено. 

3. Оценката на въздействието върху защитата на данните, посочена в 

параграф 1, се изисква по-специално в случай че: 

a)  систематична и подробна оценка на личните аспекти по отношение на 

физически лица, която се базира на автоматично обработване, включително. 

профилиране, и служи за основа на решения, които имат правни последици за 

физическото лице или по подобен начин сериозно засягат физическото лице; 

б)  мащабно обработване на специални категории данни, посочени в член 9, 

параграф 1 или на лични данни за присъди и нарушения по член 10; или 

в) систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона. 

4.   Надзорният орган съставя и оповестява списък на видовете операции по 

обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на 

данните съгласно параграф 1. Надзорният орган съобщава тези списъци на 

Комитета, посочен в член 68. 

5.   Надзорният орган може също да състави и оповести списък на видовете 

операции по обработване, за които не се изисква оценка на въздействието върху 

защитата на данните. Надзорният орган съобщава тези списъци на Комитета. 



 

 

6.   Преди приемането на списъците, посочени в параграфи 4 и 5, 

компетентният надзорен орган прилага посочения в член 63 механизъм за 

съгласуваност, ако тези списъци включват дейности за обработване, свързани 

с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни или с наблюдението на 

тяхното поведение в няколко държави членки или могат съществено да 

засегнат свободното движение на лични данни в рамките на Съюза. 

7.   Оценката съдържа най-малко: 

a)  системен опис на предвидените операции по обработване и целите на 

обработването, включително, ако е приложимо, преследвания от 

администратора законен интерес; 

б)  оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по 

обработване по отношение на целите; 

в)  оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни, посочени 

в параграф 1; и 

г)  мерките, предвидени за справяне с рисковете, включително гаранциите, 

мерките за сигурност и механизмите за осигуряване на защитата на личните 

данни и за демонстриране на спазването на настоящия регламент, като се 

вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данни и на 

други заинтересовани лица. 

8.   При оценката на въздействието на операциите по обработване, извършвани 

от администраторите и обработващите лични данни, надлежно се отчита и 

спазването от тяхна страна на одобрените кодекси за поведение, посочени в 

член 340 особено за целите на оценката на въздействието върху защитата на 

данните. 

9.   Когато е целесъобразно, администраторът се обръща към субектите на 

данните или техните представители за становище относно планираното 

обработване, без да се засяга защитата на търговските или обществените 

интереси или сигурността на операциите по обработване. 

10.   Когато обработването съгласно член 6, параграф 1, буква в) или д) има 

правно основание в правото на Съюза или в правото на държавата членка, под 

чиято юрисдикция е администраторът, и това право регулира конкретната 

операция по обработване или набор от такива операции, и вече е извършена 

оценка на въздействието върху защитата на личните данни като част от 



 

 

общата оценка на въздействието в контекста на приемането на това правно 

основание, параграфи 1—7 не се прилагат, освен ако държавите членки не 

сметнат за необходимо да направят такава оценка преди започването на 

дейностите за обработване. 

11.   При необходимост администраторът прави преглед, за да прецени дали 

обработването е в съответствие с оценката на въздействието върху 

защитата на данни, най-малкото когато има промяна в риска, с който са 

свързани операциите по обработване. 

Съображения от (89) до (96): 

Чл. 35 GDPR е тясно свързан с чл. 24, 25 и 32. Основната разлика между чл. 

32 и чл. 35 е, че чл. 32 (Сигурност на обработването) е насочен към рискове, 

свързани с неблагоприятни събития като атаки, докато Оценката на въздействието 

върху защитата на личните данни (ОВЗД), базирана на член 35, се фокусира 

главно върху рисковете, възникващи от постоянната обработка на данни. 

ОВЗД е важен инструмент за постигането на адекватно ниво за защита на 

данните чрез технологични средства (защита на данните на етап проектиране), 

както е предвидено в член 25, параграф 1. И двете са базирани на принципа на 

предпазливостта, т.е. да се идентифицират рисковете във фазата на 

проектирането, като се разглеждат съответните противодействащи мерки, преди да 

бъдат въведени в експлоатация процеси по обработване на данни. 

ОВЗД е инструмент за идентифициране и анализ на такива рискове. В 

случаите, когато ОВЗД не е задължителна, все пак се изисква анализ на свързаните 

с това рискове, за да се изпълнят адекватно изискванията на чл. 25 и чл. 32. И двете 

разпоредби изрично се позовават на правата и свободите на физическите лица. 

Дълбочината и необходимото документиране на анализа на риска, която трябва да 

се извърши, зависят от сложността и риска на конкретния процес по обработване 

на лични данни. Ето защо препоръчваме писмено документиране на извършения 

анализа на риска. 

Прилагането на принципа за защита на данните на етап проектиране 

надхвърля предварително определените рискове в най-съвременния анализ на 

риска и включва решения, приети на по-късен етап ad hoc от разработчиците на 

системи (инженерни методи за осигуряване на неприкосновеността на личния 

живот) при прилагането на принципа за свеждане на данните до минимум. 

 

 



 

 

2. Кога е необходима Оценка на въздействието върху 

защитата на личните данни (ОВЗД)i? 

2.1. Основни положения 

ОВЗД трябва да се извърши преди започването на процеси по обработване 

на лични данни, които носят висок риск за правата и свободите на физическите 

лица. 

По принцип ОВЗД трябва да се извърши при всяка форма на обработване на 

лични данни, освен ако не може да се определи a priori, че правата и свободите на 

физическите лица не са засегнати от конкретната операция.  

За кой тип обработване на данни трябва да се приеме такъв риск, напр. 

хипотезите, посочени в чл. 35, параграф 3 или в съображение 91? Тук се акцентира 

върху използването на т.нар. нови технологии - неясна правна концепция, въведена 

с GDPR по отношение на ОВЗД. Оценката на риска не само трябва да отчита 

съществуващите рискове, но и вероятността от възникване на бъдещи събития, 

идентифициране в прогнозен анализ. Резултатите от проведената ОВЗД трябва да 

бъдат документирани. 

Тълкуването на разпоредбата на чл. 35, пар.1, изр. последно, във връзка с 

съображение (92), предоставя важна информация относно необходимостта от 

извършване на ОВЗД: "при определени обстоятелства може да бъде разумно и 

рентабилно предметът на дадена оценка на въздействието върху защитата на 

данните да обхваща повече от един проект, например когато обществени органи 

или структури възнамеряват да създадат общо приложение или платформа за 

обработване на данни или когато няколко администратори планират внедряването 

на общо приложение или среда за обработване на данните в цял промишлен сектор 

или сегмент или за широко използвана хоризонтална дейност."  

2.2. Случаи, при които изготвянето на ОВЗД е задължително  

В чл. 35, пар. 3 са изброени хипотезите, при които провеждането на ОВЗД е 

задължително:  

(a) систематична и подробна оценка на личните аспекти по отношение на 

физически лица, която се базира на автоматично обработване, 

включително. профилиране, и служи за основа на решения, които имат 

правни последици за физическото лице или по подобен начин сериозно 

засягат физическото лице; 

(b) мащабно обработване на специални категории данни, посочени в член 9, 

параграф 1 или на лични данни за присъди и нарушения по член 10; или 

(c) систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона.  



 

 

 

2.2.1. Допълнителни съображения относно необходимостта от провеждане на 

ОВЗД  

В съображение 91 са изброени други хипотези, които налагат провеждането 

на ОВЗД: 

Действия по обработване на лични данни: 

i) които потенциално включват голям брой лица и/или висок риск и/или 

използване на  широкомащабни действия по обработване  в съответствие с 

най-съвременните технологии; 

ii) които включват висок риск и затрудняват упражняването на правата на 

субектите на данни; 

iii) когато целта е вземане на решения относно конкретни физически лица след 

систематична и обстойна оценка на личните аспекти, свързани с физически 

лица, въз основа на профилиране на тези данни или след обработване на 

специални категории лични данни, биометрични данни или данни за присъди 

и нарушения или свързани с това мерки за сигурност; 

iv) които са свързани с висок риск, тъй като възпрепятстват субектите на данни 

да упражняват дадено право или да използват някоя услуга или договор; 

v) които представляват висок риск, защото систематично се провеждат в голям 

мащаб. 

2.2.2. Провеждане на ОВЗД за няколко подобни процеса по обработване на данни  

Чл. 35, пар. 1 гласи, че извършването на единна ОВЗД за системи за 

обработка на данни със сходно ниво на риск е позволено. На първо място следва 

да се установи наличието на прилика между процесите за обработване на лични 

данни. При оценяването на подобна прилика трябва да се вземе предвид 

цялостната цел на обработването на данни във всеки отделен случай. 

Съображение (92) посочва, че при отчитане на разходите, ОВЗД може да има по-

широк обхват, например да се извърши заедно от организации със сходен предмет 

на дейност или да обедини администратори от един и същ сектор с цел да се 

анализират конкретните среда и процеси по обработване с провеждането на 

единна ОВЗД.  

 

 

 



 

 

2.2.3. Положителни и отрицателни списъци относно  хипотезите на провеждане на 

ОВЗД   

Предполага се, че надзорните органи ще публикуват положителни / 

отрицателни списъци, които да насочат администраторите на лични данни, дали в 

конкретен случай се изисква провеждането на ОВЗД. Тези списъци следва да 

определят видовете действия по обработване, изискващи ОВЗД ("позитивни 

списъци") и случаите, при които не се изисква ОВЗД ("отрицателни списъци"). И 

двата списъка трябва да бъдат препратени от надзорния орган до Европейския 

комитет по защита на данните като част от регулаторната съгласуваност (член 35, 

параграф 4), за да се осигури по-добра хармонизация в целия ЕС.  

Следва да се отбележи, че Работната група по чл. 29 препоръчва да се 

проведе ОВЗД и в случаите, когато изглежда неясно дали е необходима ОВЗД, за 

да се отговори на законовите изисквания за адекватно ниво на защита на личните 

данни.  

2.3. Времеви график за изготвяне на ОВЗД   

 Моментът и методът за изготвяне на ОВЗД, трябва да бъдат определени от 

администратора. Предвидени са и санкции за неизпълнение задължението за 

изготвяне на ОВЗД. Препоръчително, подготовката за ОВЗД да започне в най-

ранния възможен етап от даден проект. Всяка структурна единица от конкретна 

организация, участваща в обработването на данни, следва да се включи. 

Препоръчва се и провеждането на обучение за повишаване на информираността 

на служителите относно необходимостта от ОВЗД в рамките на организацията.  

 Вземането на мерки за свеждане на риска до минимум на ранен етап при 

всеки проект, включващ обработване на данни, може да помогне за свеждане на 

бюрократичните усилия до разумно ниско ниво. 

 Резултатите от проведена ОВЗД могат да дадат насоки при търсенето на 

адекватни решения и да спомогнат ефективното и своевременно изпълнение на 

посочените по-горе изисквания за защита на данните чрез подходящи технически 

мерки (защита на данните на етап на проектиране) и избора на настройки по 

подразбиране, имащи отношение към защитата на данните. 

 Предоставяйки всеобхватна и интензивна подготовка, ОВЗД ще навигира 

изпълнението на даден планиран проект от концептуалния етап до окончателното 

му оперативно изпълнение и демонстрира итеративния характер на процеса по 

извършване на ОВЗД. 

 Дали изготвянето на ОВЗД е необходимо спрямо дейности по обработване, 

които се осъществяват преди началото на общата приложимост на GDPR (25 май 



 

 

2018 г.), е отворен въпрос. Буквалното тълкуване на разпоредбата ("преди") сочи, 

че провеждането на ОВЗД се изисква само за процеси, чието изпълнение започва  

след 25 май 2018 г. или преминават през значителни промени след тази дата. 

 Тъй като в тези случаи дейностите по обработване на данни  вече   се 

случват, предварителна проверка не е възможна. Освен това тези дейности не 

съществуват в нерегламентирано пространство (при положение, че са взети под 

внимание всички правни разпоредби и изискванията за докладване по предходната 

правна рамка). 

 Въпреки това Работна група по член 29 силно препоръчва да се извърши 

ОВЗД на вече използваните системи за обработване, за да се избегнат правната 

несигурност и възможни санкции.  

2.4. Преглед на ОВЗД  

 След извършването на ОВЗД изпълнението на предложените мерки трябва 

да бъде преразгледано, ако се сметне за необходимо, може да се наложи 

обследване на процеса по обработване на данните, за да се идентифицират новите 

рискови елементи. В съображение (89) се посочва, че може да е необходим 

повторен преглед на ОВЗД своевременно след първата оценка. При извършване 

на ОВЗД времевата рамка за рутинни проверки или бъдещи подновявания трябва 

да бъде включена като част от документацията.  

 Трябва да се вземат предвид технологичното развитие, нова правна уредба 

и промени в действията по обработване. Ако възникне възможност за рискова 

ситуация, следва да се извърши нова ОВЗД. 

 Задължението за извършване на ОВЗД е част от отговорностите на 

администратора на данни, отразяваща неговато съответствие с принципа на 

отчетност. Документацията и докладът трябва не само да предоставят информация 

за извършената ОВЗД, но и да изброяват всички причини, поради които не може да 

бъде направена пълна ОВЗД или за прекратяване на ОВЗД, идентифицирането на 

високи рискове за субектите на данни. 

2.5. Предварителна консултация с надзорния орган съгласно член 36 

от GDPR  

Администраторът на лични данни се консултира с надзорния орган преди 

началото на даден процес по обработване, когато изготвената съгласно член 35 

ОВЗД покаже, че обработването ще породи висок риск администраторът не знае 

какво мерки да предприеме за ограничаване на риска. Надзорният орган трябва да 

отговори на това искане за консултация в рамките на четиринадесет седмици. За 

сложни и иновативни проекти се препоръчва да се започне ОВЗД в най-ранния 



 

 

възможен етап, така че всяка препоръка от надзорния орган може да бъде 

разгледана при изпълнението на плана на проекта.  

3. Кой отговаря за извършването на ОВЗД?  

3.1. Основни положения 

Отговорността за провеждането на ОВЗД е на администратора - в случая, 

местните власти. Първоначално, в своето предложението Комисията поверява 

отговорността за провеждане на ОВЗД на обработващия данните, който действа по 

заповед на администратора. За разлика от това, приетия текст на регламента, в 

съображение (95) посочва единствено, че обработващият следва да съдейства на 

администратора, когато е необходимо и ако е изрично поискано, за да се осигури 

спазването на задълженията, произтичащи от ОВЗД. 

Следователно, на практика е препоръчително при уреждане на отношенията 

между администратор и обработващ в договора да се съдържа задължения на 

обработващия да се включва и активно да подпомага целия процес по изготвяне на 

ОВЗД.  Установяването на подобно задължение е извън обхвата на чл. 28, 

параграф 3, буква е, който предвижда, че договорът между администратор и 

обработващ (или всеки друг правен инструмент), която разпоредба определя че 

обработващият следва да взима предвид естеството на обработването и 

информацията, която е предоставена, за да гарантира съответствие със 

задълженията, произтичащи от чл. 32-36. Често само обработващият ще разполага 

с необходимата информация за оценка на съответните аспекти от даден процес по 

обработване на данни. При това положение трябва да се вземе предвид риска от 

разкриване на търговски тайна. Отново се препоръчва този въпрос да бъде уреден 

в договора между администратора и обработващия. Ако се предвижда обработване 

на данни от съвместни администратори, ОВЗД по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 може 

да се извърши и от единия от тях - което не освобождава другите от отговорност. 

3.2. Участие в ОВЗД   

Препоръчително е ОВЗД да бъде организирана като проект, със съответното 

разпределение на необходимите материални и човешки ресурси от ръководния 

екип на дадена организация. При съставянето на екипа на проекта трябва да се 

обърне особено внимание на сложността на проекта, необходимите 

специализирани знания и необходимите знания за конкретния проект и неговата 

среда. На практика може да се събере екип от юристи, IT персонал, CISO, 

длъжностно лице по защита на данните, отделът, който извършва конкретната 

дейност по обработване („собственикът“ на данните) и др. 



 

 

Особено внимание следа да се отдели на избягването на конфликт на 

интереси. Следователно, лицата, в бъдещи ще се занимават с обработването на 

данни, не трябва да се считат за независими, но от друга страна, могат да осигурят 

ценен принос към процеса на изготвяне на ОВЗД. Изпълнението може да се 

извърши от вътрешен екип, както и от външни трети лица. В идеалния случай 

трябва да бъде включен независим орган. 

Администраторът следва да осигури участието на длъжностното лице по 

защита на данните в ОВЗД. Съгласно член 39, параграф 1, буква в) една от 

функциите на длъжностното лице по защита на данните е да дава консултации 

относно ОВЗД и да наблюдава нейното извършване, но само при поискване и не 

във водеща позиция. 

Следователно, на лице е задължение на администратора да получи съвет от 

лицето по защита на данните. Кога и до каква степен лицето по защита на данните 

трябва да бъде включено в процеса, е решение на администратора. Например, 

преглед на окончателния доклад на изготвена на ОВЗД от негова страна също би 

било достатъчно. На практика, своевременното включване на длъжностното лице 

по защита на личните данни е силно препоръчително предвид специфичните му 

задачи и професионална подготовка. 

В зависимост от вида на организацията и структурата на администратора, се 

препоръчва ОВЗД да се извършва след одобрение от ръководството или от 

съответния упълномощен орган. 

4. Как да се извърши ОВЗД?  

4.1. Основни положения  

Тук следва да се отбележи, че GDPR не предвижда никаква конкретна форма 

или конкретен метод за изготвяне на ОВЗД – обект на дискусия на национално и 

европейско равнище. Работната група по член 29 отбелязва, че различни варианти 

за планиране на ОВЗД могат да бъдат използвани с оглед практическото прилагане 

на разпоредбите на GDPR и дава примери за съществуващи (общи или специфични 

за даден сектор) модели на план за ОВЗД в Приложение 1.ii 

4.2. Извършване на ОВЗД  

Предвид казаното по-горе, администраторът е свободен как да организира 

процеса по извършване на ОВЗД и може да го адаптира към съществуващите 

вътрешни процедури, стига органът на местната власт да вземе предвид четирите 

изисквания, съдържащи се в член 35, пар. 7 б. а) до г) от GDPR като минимални 

изисквания за ОВЗД, които Работната група по член 29 конкретизира. В 



 

 

допълнение, администраторът следва да вземе под внимание включването на 

„заинтересовани страни" (вж. член 35, пар. 2) и гледната точка на субектите на 

данни (вж. 35, пар. 9): 

a) системен опис на предвидените операции по обработване и целите на 

обработването, включително, ако е приложимо, преследвания от 

администратора законен интерес; 

б) оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по обработване 

по отношение на целите; 

в) оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни, посочени в 

параграф 1; и 

г) мерките, предвидени за справяне с рисковете, включително гаранциите, мерките 

за сигурност и механизмите за осигуряване на защитата на личните данни и за 

демонстриране на спазването на настоящия регламент, като се вземат предвид 

правата и законните интереси на субектите на данни и на други заинтересовани 

лица. 

4.3. Минимално съдържание на ОВЗД   

Член 35, пар. 7, букви от а) до г) в GDPR във връзка с съображения (84) и (90) 

се изисква най-малко: 

i) Систематично описание на обекта на ОРЗД („обект на оценка“ в контекста на 

целия бизнес процес, не само действията по обработване на лични данни) и 

целта на обработването;  

ii) Оценка за пропорционалността на обработването; в нейните рамки се 

определя дали планираният процес по обработване отговаря на 

изискванията за необходимост и пропорционалност с оглед на планираната 

цел на обработване.  

iii) Оценка на риска, която се състои от три стъпки: 

i. Идентифициране на риск; 

ii. Анализ на риска (качествена класификация според сериозността на риска 

и възможността за неговото възникване); 

iii. Оценка на риска (напр. чрез рискова матрица); 

iv) Третиране на риска ( предприемане на мерки за управление на риска).  

Точки iii) и iv) са проявления на т.нар. "подход, базиран на риска" на GDPR и са 

от значение не само при изготвянето на ОВЗД, но и при практическото приложение 

на чл. 24, 25 и 32 от GDPR. С други думи, ОВЗД е конкретен пример за подход при 

обработване на данни, основа на риска. Накратко, отнасящ се до данни, за които 

се очаква да доведат до висок риск за правата и свободите на физически лица и 

които изискват по-задълбочена обработка и оценка на риска. По принцип обаче 

всяка друга проверка за допустимост за обработване на данните е също присъща 



 

 

на такава оценка на риска, включваща подходящи технически и организационни 

мерки, които намаляват риска, преди да бъдат приложени (вж. само член 24, 

параграф 1 от GDPR). 

4.4. Процесът на ОВЗД   

ОВЗД  трябва да се разглежда като процес (а не само доклад), който трябва 

да започне възможно най-скоро, за да повлияе върху планирането на елементите 

на процеса по обработване на лични данни. В резултат на това, оценката на 

въздействието също се различава от одита, който оценява даден текущ процес по 

обработване  и обикновено е твърде късно, за да "внедри" изискванията за защита 

на личните данни, които от своя ОВЗД формулира.  

Понастоящем съществуват многобройни предложения за осъществяване на 

ОВЗД, който по един или друг начин е сходен с резултатите от проучването на PIAF 

(2012 г.) iii, в което са описани методологии за оценка на въздействието върху 

неприкосновеността на личния живот в седем държави (вкл. извличане на 

препоръки за "най-добри практики" и основни елементи на процеса за оценка на 

въздействието върху неприкосновеността на личния живот). Идентифицирани са 

следните основни елементи: 

• определяне дали оценка за въздействието върху неприкосновеността на 

личния живот (Privacy Impact Assessment) е необходима; 

• определяне на екипа, отговорен за изготвяне на оценката и задачите му.  

• описание на предложения проект [и определяне на заинтересованите 

страни]; 

• анализ на информационните потоци и други въздействия върху 

неприкосновеността на личния живот; 

• консултация със заинтересованите страни; 

• управление на риска [идентифициране на рисковете и възможните решения]; 

• проверка за законосъобразност; 

• формулиране на препоръки; 

• подготовка и публикуване на доклада [напр. на уебсайта на организацията]; 

• изпълнение на препоръките; 

• външен преглед и / или одит [извършен от трети страни]; 

• преразглеждане на оценката, ако въпросния е в процес по обработване на 

лични данни е обект на промяна [актуализиране на Оценката, ако има 

кардинална промяна в процеса по обработване на лични данни]. 



 

 

Моделът на ОВЗД за интелигентни мрежи и интелигентни измервателни 

системи, който е изрично посочен в Препоръка 2014/724 / ЕС на Европейската 

комисия, предвижда следните стъпки:iv 

• Стъпка 1: Предварителна оценка и определяне на критерии относно 

необходимостта от провеждане на ОВЗД. 

• Стъпка 2: Иницииране.  

• Стъпка 3: Идентификация, характеризиране и описание на интелигентни 

мрежови системи / приложения, обработващи лични данни. 

• Стъпка 4: Идентифициране на съответните рискове. 

• Стъпка 5: Оценка на риска за защита на данните. 

• Стъпка 6: Идентификация и препоръка за контрол и остатъчни рискове. 

• Стъпка 7: Документиране и изготвяне на доклад за ОВЗД. 

• Стъпка 8: Преглед и поддръжка. 

Новият стандарт ISO / IEC 29134 предоставя указания за процес за 

извършване на оценки на въздействието върху неприкосновеността на личния 

живот и за структурата и съдържанието на доклада на oценката. Процесът е 

разделен на следните четири подпроцеса:  

• анализ на праговете. 

• подготовка на оценка за въздействието върху неприкосновеността на личния 

живот. 

• извършване на оценката.  

• проследяване. 

Как и на колко етапа е разделен процесът на ОВЗД, е по-скоро въпрос на 

разбиране, различни подходи варират например от три или четири фази, до над 

шест до седем етапа. По-скоро, това, което е важно, е разбираемата организация 

на процеса по изготвяне на ОВЗД, която отчита изискванията на чл. 35, пар. 7 GDPR 

и препоръките на Работната група по член 29.  

4.5. Включване на субектите на данни или техни представители  

Съгласно член 35, пар. 9, когато е целесъобразно, администраторът се 

обръща към субектите на данните или техни представители за становище относно 

планиран процес по обработване, без да се засяга защитата на търговските или 

обществените интереси или сигурността на операциите по обработване. В 

контекста на тристранните преговори не става ясно при какви обстоятелства би 

било „целесъобразно“ да се поиска становище на съответното лице или негов 

представител, както и в кои случаи е допустимо това не е необходимо. 



 

 

Начинът, по който се изисква становището, трябва да бъде съобразен с 

конкретиката на съответния процес по обработване. Работната група по чл. 29 

признава различни форми за това, като провеждане на проучване (вътрешно или 

външно), официални интервюта с представители на персонала или синдикати и 

подаване на въпросник на бъдещи клиенти на администратора. Администраторът 

ще трябва да проучи възгледите на субектите на данни или техните представители 

и ще трябва да ги разгледа в рамките на изготвяне на ОРЗД. В доктрината има 

противоречиви гледни точки дали асоциациите за защита на потребителите могат 

да се включат в термина "представител".v 

Във всеки случай, задължението за консултация изрично не се отнася до 

защитата на търговските или обществените интереси или безопасността на 

операциите по обработване. Поради това администраторът може да ограничи или 

да откаже в крайна сметка да изпълни задължението да предостави на засегнатите 

лица или на техните представители, информация относно планираното действие 

по обработване по член 35, пар. 9 (което в последния случай ще доведе до факта, 

че активно участие по смисъла на член 35, пар. 9 няма да бъде възможно, тъй като 

предоставянето на достатъчно информация е задължително условие за събиране 

на становището на засегнатите лица или на техните представители). 

 В рамките на изготвянето на ОРЗД, с оглед съблюдаването на принципа на 

отчетност, се препоръчва отразяването в доклада на ОРЗД защо са получени малко 

или изобщо не са били проучени становищата на засегнатите лица и техните 

представители и защо не са взети частично или изцяло под внимание в нейните 

резултати.  

4.6. Доклад за изготвянето на оценка на въздействието върху 

защитата на лични данни  

Трябва да се отбележи, че докладът за ОВЗД  не е целта на ОВЗД, а 

"средство за довеждане до край" на документирането на процеса (вътрешен и 

външен). Отчитането не трябва да се подценява – то документира изпълнението и 

резултатите, а изготвянето на  просто един PR доклад трябва да се избягва, тъй 

като със сигурно няма да отговори за изискванията за съответствие. Самият доклад 

може също така да служи като наръчник и контролен списък при провеждането на 

ОВЗД.  

Член 35 на Регламента не съдържа, донякъде изненадващо, изрично 

изискване за изготвяне на доклад за провеждането на ОВЗД. Налице е обаче 

задължение за документиране от страна на администратора,  което е безспорно и 

се извежда имплицитно от нормата член 35, пар. 7 от GDPR, както и от член 5, пар. 

2 от GDPR (отчетност) във връзка с член 24, пар. 1 от GDPR и член 36, пар. 3, б. д 



 

 

(което изисква от администратора да предостави "оценката на въздействието за 

защита на данните, посочена в член 35"). Също така преразглеждането, съгласно 

член 35, пар. 11, за да се прецени дали обработването на лични данни се извършва 

в съответствие с ОВЗД, изисква резултатите от оценката на въздействието да 

бъдат съхранени. Освен това докладването за извършените оценки на 

въздействието е в съответствие с глобалните практики в тази област (вж. Раздел 

IV.1 по-долу), което е в съответствието с нормата на чл. 35 GDPR.   

Препоръчително е процесът на ОВЗД да е придружен с документация, в 

смисъла на "непрекъснато развиваща се документация", като се започне с 

документацията за анализа на праговете, в случай, че не е необходимо 

извършването на ОВЗД. Дори ако този анализ покаже, че не се изисква ОВЗД и 

процесът е прекратен, администраторът продължава да бъде отговорен за 

неговата отчетност. Тази писмена документация може да бъде представена на 

надзорния орган във всеки бъдещ процес, като по този начин се осигурява 

проследяване на за вътрешните съображения и оценки .  

По отношение на съдържанието, докладът по същество следва да определи 

процедурата (включително представяне на фактите, в смисъл на систематично 

описание на целия предмет на теста - "цел на оценката") и резултатите от 

изготвянето на ОВЗД. Както в случая на самия процес на ОВЗД, GDPR не 

предвижда никакви специфични правила за изготвянето на доклад за ОВЗД. 

Въпреки това като минимално съдържание може да се препоръча включването на  

критериите, изброени от Работната група по член 29 в Приложение 2 към WP 248, 

които по същество се основават на член 35, параграф 7. ISO / IEC 29134 

препоръчва следното съдържание на доклада за оценка на въздействието върху 

неприкосновеността на личния живот с акцент върху оценката на риска: 

• релевантни изисквания за поверителност;    

• описание на обхвата;  

• описание на използваните критерии за определяне на риска; 

• участници в изпълнението. 

• консултации със заинтересованите страни. 

Това се подкрепя и от съображение (90), в което се посочва, inter alia, както 

следва: "оценката на въздействието следва да включва по-специално мерките, 

гаранциите и механизмите,предвидени за смекчаване на този риск, гарантиране 

на защитата на личните данни и доказване на спазването на настоящия 

регламент." 

В подробното проучване на PIAF, препоръчаното минималното съдържание на 

доклада за оценка на въздействието е, както следва:vi 



 

 

• въведение и обща информация, включително кой е извършил оценката, 

координати за контакт и къде да се намери допълнителна информация и 

други източници за помощ и съвет;  

• описание на проекта, на информационните потоци и на въздействието върху 

неприкосновеността на личния живот. 

• резултати от консултациите със заинтересованите страни. 

• описание на фазите за оценка на риска и за смекчаване на риска, 

включително разглежданите алтернативи. 

• анализ на законосъобразността. 

• препоръки. 

• приложения, ако е необходимо. 

Ако е налице отчет или последната версия на черновата, може да възникне 

въпросът какво трябва да се случи с отговорното лице, преди всичко дали и от кого 

трябва да бъде "одобрен" - практически релевантна точка, която не е уредена в 

GDPR. Службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното 

кралство (Information Commissioner’s Office) изрично установява в своя Практически 

кодекс следното: "да има подходящо писмено становище в рамките на 

организацията". Ръководният орган обикновено взима финалното решение относно 

предмета и естеството на проекта за изготвяне на ОВЗД. Като минимален стандарт, 

ръководителят на проекта или длъжностното лице по защита на данните трябва да 

докладват на "най-високото управленско ниво", както е предвидено в чл. 38 (3) 

GDPR. 

GDPR не предвижда задължение да публикуване на ОВЗД, но Работна група 

по член 29 препоръчва публикуването му (поне отчасти), с оглед повишаването на 

доверието в даден процес по обработване на лични насърчаването на 

прозрачността. По-специално, публикуването се насърчава в случаите, когато част 

от обществото ще бъде засегната от (планираната) дейност по обработване. 

5. Заключения и практически съвети  
През годините, регулаторите, разполагащи с достатъчно ресурси са 

разработили свои собствени подходи за оценка на въздействието върху 

неприкосновеността на личния живот. От днешна гледна точка, трябва да се очаква, 

че тези надзорни органи, които вече са разработили свой собствен модел, ще го 

предпочетат или ще го разпространяват, защото техните собствени препоръки ще 

бъдат най-силно изразени. Съдържанието на наличните понастоящем подходи за 

ОВЗД на националните надзорни органи (от държави-членки на ЕС) обикновено 



 

 

предхождат GDPR и непоследователно (все още) се адаптира към изискванията 

или терминологията на GDPR. 

ICO (великобританският надзорен орган) например добави изискванията и 

терминологията на GDPR към своя Практически кодекс за осъществяване на 

оценка на въздействието (PIA) (2014 г.) към доклада "Big data, artificial intelligence, 

machine learning and data protection"vii. Нещо, което се очаква и от други надзорни 

органи. Остава да се види дали Европейският комитет по защита на данните ще 

предостави насоки, препоръки и / или добри практики за ОВЗД в съответствие с чл. 

70, пар. 1, б. д). 

Препоръки накратко:  

• документиране на всички решения, по-специално защо не е извършена ОВЗД 

(ако е приложимо); 

• ако има съмнения, да се извърши ОВЗД; 

• участие на вътрешни и външни заинтересувани лица; 

• използване на подходи, добри практики и ако е уместно, подобни ОВЗД, 

които вече са налице  

• Публикуване на ОВЗД:  

➢ Особено от публичните органи; 

➢ Повишава осведомеността за поверителността и изгражда доверие;  

6. Външни източници и уеб връзки  

Книги и статии  

• Kastelitz, M., Hötzendorfer, W., Riedl, R., Ausgewählte Fragen der 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art 35 DSGVO, 

Jahrbuch Datenschutzrecht 2017 

• De Hert, Paul/Kloza, Dariusz/Wright, David, Recommendations for a privacy 

impact assessment framework for the European Union  

http://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf  

• Wright, David/De Hert, Paul (Ed.), Privacy Impact Assessment, Springer Science 

& Business Media, Dordrecht, Heidelberg, London, New York 2012 

• De Hert/Kloza/Wright (Ed.), PIAF, Recommendations for a privacy impact 

assessment framework for the European Union, Deliverable D3 (2012), 

http://piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf; more available at 

http://piafproject.eu/Deliverables.html. 

http://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf
http://piafproject.eu/Deliverables.html


 

 

• Martini in Paal/Pauly (Ed.), Datenschutz-Grundverordnung (2016) Art 35,; 

dagegen (mangels rechtlicher Verbundenheit) Laue/Nink/Kremer, Das neue 

Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis (2016) 245,  

Документи на работната група по член 29  

• Работна група по чл. 29, WP 248, April 4, 2017: Guidelines on Data Protection 

Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result 

in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137  

• Работна група по чл. 29, WP 248, as last Revised and adopted on 4 October 

2017 (rev.01): Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and 

determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes 

of Regulation 2016/679 

https://www.dsb.gv.at/documents/22758/112500/Guidelines_on_Data_Protection

_Impact_Assessment_(DPIA).pdf/ed5daa8c-d388-43a6-9842-629b8175a99c 

 

Интернет линкове 

• Brussels Laboratory for Data Protection and Privacy Impact Assessments 

http://www.vub.ac.be/LSTS/dpialab/  

• ICO, Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection (2017), 

99 f, https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-

ml-and-data-protection.pdf.  

7. Препратки  

i Настоящият раздел е силно повлиян от Kastelitz, M., Hötzendorfer, W., Riedl, R., Ausgewählte Fragen 
der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art 35 DSGVO, Jahrbuch 
Datenschutzrecht 2017, 113ff. 
ii Работна група по чл. 29, WP 248, 15: Могат да се използват различни методологии (вж. Приложение 

1 на документа за примери на методологии за изготвяне на ОВЗД), при изпълнението на 

изискванията, заложени в GDPR. 
iii De Hert/Kloza/Wright (Hrsg), PIAF, Recommendations for a privacy impact assessment framework for 
the European Union, Deliverable D3 (2012), http://piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf; more available at 
http://piafproject.eu/Deliverables.html.  
iv Препоръка на Европейската комисия 2014/724/EU of 10 октомври 2014 on the Data Protection Impact 

Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering Systems, ABl L 2014/300, стр. 63. 

v Martini in Paal/Pauly (Hrsg), Datenschutz-Grundverordnung (2016) Art 35 Rz 60; dagegen (mangels 

rechtlicher Verbundenheit) Laue/Nink/Kremer, Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis 

(2016) 245 Rz 99. 

                                            

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
http://www.vub.ac.be/LSTS/dpialab/
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf
http://piafproject.eu/Deliverables.html


 

 

                                                                                                                                             
vi De Hert/Kloza/Wright (Hrsg), PIAF, Recommendations for a privacy impact assessment framework for 

the European Union, Deliverable D3 (2012) 31, http://piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf. 
vii ICO, Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection (2017), 99 f, 
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf. 
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1. ПРАВНА РАМКА 

1.1. Договори на Европейския съюз  

Член 1 от ДЕС -> Решенията се вземат „при възможно най-голямо зачитане на 

принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите.”  

Член 11, параграф 2 от ДЕС -> “Институциите поддържат открит, прозрачен и 

редовен диалог с представителните организации и гражданското общество.”  

Член 15, параграф 3 от ДФЕС - Всеки гражданин на Съюза има право на достъп 

до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, 

независимо от вида на техния носител, при спазване на принципите и условията, 

които следва да бъдат определени в съответствие с настоящия параграф. 

1.2. Харта на основните права на ЕС 

Прозрачността е ключов елемент от принципа за добросъвестно обработване 

на личните данни. Като такъв, тя е уредена в чл. 8 от Хартата на основните права 

на ЕС.  

Член 8 

Защита на личните данни 

1.   Всеки има право на защита на неговите лични данни. 

2.   Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени 

цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго 

предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до 

събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им. 

3.   Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган. 

1.3. Общ регламент за защита на данните (GDPR) 

Съображение (39) 

„Всяко обработване на лични данни следва да бъде законосъобразно и 

добросъвестно. За физическите лица следва да е прозрачно по какъв начин 

отнасящи се до тях лични данни се събират, използват, консултират или 

обработват по друг начин, както и в какъв обхват се извършва или ще се 

извършва обработването на данните. Принципът на прозрачност изисква всяка 



 

 

информация и комуникация във връзка с обработването на тези лични данни да 

бъде лесно достъпна и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени 

формулировки. Този принципа се отнася в особена степен за информацията, 

която получават субектите на данни за самоличността на администратора и 

целите на обработването, и за допълнителната информация, гарантираща 

добросъвестно и прозрачно обработване на данните по отношение на 

засегнатите физически лица и тяхното право да получат потвърждение и 

уведомление за съдържанието на свързани с тях лични данни, които се 

обработват. Физическите лица следва да бъдат информирани за рисковете, 

правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни, и 

за начините, по които да упражняват правата си по отношение на 

обработването…“  

Съображение (58) 

Принципът на прозрачност изисква всяка информация както за 

обществеността, така и за субекта на данните да бъде в кратка, прозрачна, 

разбираема и лесно достъпна форма и да се използват ясни и недвусмислени 

формулировки, а в допълнение когато е необходимо, да се използва и 

визуализация. Тази информация може да бъде представена в електронна форма, 

например чрез уебсайт, когато е адресирана до обществеността. Това важи в 

особена степен за ситуации, където нарастването на участниците и 

технологичната сложност на тази практика правят трудно за субекта на 

данни да узнае и разбере дали се събират свързани с него лични данни, от кого 

и с каква цел, като в случая на онлайн рекламите. Като се има предвид, че на 

децата се полага специална защита, когато обработването е насочено към 

дете, всяка информация и комуникация следва да се предоставя с ясни и 

недвусмислени формулировки, които да бъдат лесноразбираеми за детето.  

Член 5, параграф 1 

Принципи, свързани с обработването на лични данни 

1.   Личните данни са: 

a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по 

отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и 

прозрачност“). 



 

 

2. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРОЗРАЧНОСТ В GDPR 
Принципът на прозрачност е свързан с принципите на справедливост и 

отчетност. Член 5 (Принципи, свързани с обработването на лични данни) 

задължава администраторите да докажат, че личните данни се обработват по 

прозрачен начин. Според препоръките на Работната група по чл. 29i, целта на 

принципа е да оправомощи гражданите да търсят отговорност от администраторите 

и да упражняват контрол над личните си данниii. Тази цел се постига чрез 

въвеждане на специфични изисквания, които трябва да бъдат спазвани на всеки 

етап от обработването: преди началото на обработването или при събирането на 

личните данни и през целия период на обработването.  

2.1. Елементи на прозрачността в GDPR (чл. 12) 

2.1.1. “Кратка, прозрачна, разбираема и леснодостъпна форма” 

Първите две части от това изискване означават, че администраторите трябва 

да предоставят информацията и да водят комуникацията с гражданите по ефикасен 

начин, в кратка форма, за да се избегне т.нар. „заливане с информация“ (или казано 

по друг начин – да се претовари лицето с информация). Един вариант да се 

постигне това е чрез многопластови съобщения, чрез които субектите се 

информират за правата си постепенно (например може най-важната информация 

да се предостави в кратко съобщение, а останалата част – при самото събиране на 

данните (пр. при попълване на формуляр)). Тази информация трябва да бъде 

представена отделно от информацията, несвързана с защита на личните данни, 

като например договорни клаузи.  

Изискването информацията да е „разбираема“ означава, че тя следва да 

може да бъде разбирана от средностатистическия гражданин в съответната 

община. Гражданите трябва да могат предварително да определят какви са 

обхватът и последствията от обработването. Работната група по чл. 29 съветва 

администраторите да представят недвусмислено най-важните резултати от 

обработването, особено когато те може са засегнат основните човешки права на 

лицатаiii.  

Последният елемент на прозрачността -  „леснодостъпна форма“ -  следва 

да се разбира като липса на необходимост гражданите сами да търсят информация 

относно обработването на лични данни. Вместо това тя трябва да им е представена 

по лесен и достъпен  начин, така че да могат да получат достъп до нея без 

полагането на каквито и да е било усилия.   

 



 

 

2.1.2. “Ясен и прост език”  

Това изискване означава, че информацията трябва да бъде предоставена по 

най-простия възможен начин, като се избягват сложни езикови конструкции. 

Информацията не трябва да бъде формулирана с абстрактни или двузначни 

термини или пък да позволява различни тълкуванияiv. Целите и правното основание 

за обработването трябва да са ясни. Неясни формулировки на целите на 

обработване, като  „за развиване на бъдещи продукти и услуги“ или „за проучване“, 

трябва да се избягват. Информацията, предоставена на лицето, не трябва да 

съдържа твърде много правни, технически или специализирани терминиv.  

По отношение на предоставяне на информация за обработване на лични 

данни на деца, местните власти трябва да се уверят, че лексиката, тонът и стилът 

на изразяване са подходящи и се възприемат от тях, така че те да могат да 

разберат, че съобщението/ информацията са насочени към тяхvi. 

2.1.3. Начин на представяне на информацията (Чл. 12, пар. 1 и пар. 5 “безплатно”) 

Администраторите на лични данни не могат да таксуват гражданите  за това, 

че им предоставят информация съгласно  чл. 13 и чл. 14 (Информация, която се 

предоставя на субекта), или за  съобщаване и действия, предприети с оглед  чл. 15 

– 22 (Права на субектите на данни) и чл. 34 (Съобщение за нарушения на 

сигурността на субектите на данни).  Има само едно изключение от правилото: 

когато постъпилото искане от страна на дадено лице е явно неоснователно или 

прекомерно, по-специално поради повторяемост. В този случай администраторът 

може да наложи разумна такса, предвид административните разходи по 

предоставяне на информацията или по извършване на поисканото действие. Важно 

е общините, като администратори на лични данни,  да съумеят да докажат явната 

неоснователност или прекомерността на искането. Следователно, не се 

препоръчва общините и другите органи на местната власт да налагат такси за 

предоставянето на информация по GDPR.  

2.2. Информация, която трябва да се предостави на субектите (Чл. 13 

и 14)  

2.2.1. Каква информация трябва да се предостави? 

Член 13 и член 14 от GDPR определят каква информация трябва да се 

предостави на лицата, чийто данни се обработват. Регламентът прави разлика 

между случаите, когато информацията е предоставена от лицето, и случаите, 

когато не е. Местните власти трябва да предоставят: 

• данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с 

него; 



 

 

• координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните; 

• целите на обработването, за които личните данни са предназначени, както и 

правното основание за обработването – местните власти основно 

обработват лични данни на основния чл. 6, пар. 1, буква д) от GDPR, а 

именно при упражняване на официални правомощия, които са предоставени 

на администратора; 

• получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; 

• данните, които идентифицират възможните получатели на данните – това не 

включва само трети лица, но и лицата, обработващи данните, както и 

съвместните администратори. Администраторът трябва да дефинира 

различните категории получатели на данни по най-конкретния възможен 

начин.  

2.2.2. Каква допълнителна информация трябва да се предостави? 

На първо място, за да е налице добросъвестно и прозрачно обработване, 

администраторът трябва да информира субекта за:  

• периодът, за който данните ще се съхраняват или критериите, по които този 

период ще се определи;  

• правото на всеки един гражданин да поиска от администратора достъп до 

информация или коригирането или изтриването ѝ, както и правото да се 

поиска ограничаване на обработването, да се направи възражение срещу 

обработването, както и правото на преносимост на данните; 

• когато правното основание на обработването  е съгласие, съществуването 

на правото на лицето да оттегли това съгласие по всяко време;  

• правото на жалба до контролен орган; 

• ако е приложимо -  наличието на автоматизирано вземане на решения, 

включително профилиране, и важна информация за приложената логика, 

както и значението и възможните последствия за лицето от подобен тип 

обработване на данните.  

Информацията за профилирането не само трябва да е леснодостъпна за 

субектите, но и да бъде представена на тяхното внимание. Администраторът 

трябва да уведоми субектите за логиката и критериите, използвани за 

автоматичното взимане на решения, като използва подходящ подход и достъпен 

език, без сложни обяснения на алгоритъма.  

Когато данните не са получени пряко от определено лице, администраторът 

трябва да предостави информация кой е източника, предал личните данни. Ако 



 

 

данните са получени пряко от определено лице, администраторът трябва да го 

уведоми дали обработването е в  изпълнение на законово задължение.  

Второ, администраторите трябва да информират гражданите, ако планират 

да обработват данни за други цели, извън тези, за които са събрани. Гражданите  

трябва да получат информация за тези други цели и всякаква по-нататъшна 

относима информация, подобна на информацията, която се предоставя за 

първоначалната цел (период на обработването, правно основание и др). Би било 

полезно да се информират лицата за евентуално бъдещо обработване още при 

първоначалното събиране на данните, ако е вероятно, че такова ще бъде 

осъществено предвид дейността на администратора.   

2.2.3 Как трябва да се предостави информацията? 

По подразбиране, формата за предоставяне на информация и комуникация 

с гражданите е писмена. GDPR обаче позволява информацията да бъде 

предоставена и по други начини, включително електронно. Според Работната група 

по чл. 29, важно е избраните методи да са съобразени с конкретната ситуацияvii. 

Информацията може да бъде предоставена и устно при поискване от субекта, ако 

идентичността на субекта е доказана по други (не-устни) начини.  От това правило 

има изключение по отношение на информацията, която администраторите трябва 

да предоставят по чл. 13 и чл. 14 – тя може да се предостави на субекта без 

проверка на идентичността. Устното предоставяне на информация не означава 

задължително устна информация, предоставена “на живо“. Този термин може да се 

разбира и като автоматизирана информация като предварително записана 

информация при телефонно обаждане. Според Работната група по чл. 29, 

администраторът трябва да осигури на субекта възможност да слуша повторно 

предварително записани съобщения, особено когато става дума за незрящи хора 

или хора с други трудности да възприемат информация в писмена форма.   Също 

така, в случаи на устно представяне на информация, администраторите винаги 

трябва да могат да докажат, че се придържат към изискванията на GDPR. За да 

направят това, те трябва да пазят в архив: 1) искането на субекта да се предостави 

информация в устна форма, 2) методът, по който е проверена самоличността на 

лицето, и 3) фактът, че информацията е предоставена в устна формаviii. 

2.2.4 Кога се предоставя информация? 

Информация относно обработването се дава на лицата в момента на 

събиране на данните (Чл. 13, пар. 1). Когато данните не се събират директно от 

гражданите, а от друг източник (например от държавна информационна система), 

информацията трябва да се предостави в разумен срок, но не по-късно от един 

месец от придобиването, в зависимост от обстоятелствата. Има два специфични 



 

 

случая: първо, когато данните се използват за комуникация със лицето, 

информацията трябва да се предостави най-късно при първия контакт със него; 

второ, ако се очаква данните да се предоставят на друг получател, най-късно при 

първото им предоставяне на този друг получател.  

2.2.5. Кога да се предостави съобщение в случай на промени в информацията по 

прозрачността, която администраторите трябва да предоставят?  

В дадени ситуации, когато промяната в информацията може да има сериозен 

ефект върху определено лице, администраторът е длъжен да уведоми лицето в 

разумен срок преди промяната да бъде осъществена.ix Това уведомяване трябва 

да бъде изрично и ефективно. Гражданите трябва да имат на свое разположение 

достатъчно време да обмислят естеството и ефекта на промяната и да упражнят 

правата си по GDPR, като например да възразят срещу обработването. Работната 

група по чл. 29 препоръчва редовно уведомение на лицата относно обхвата на 

обработванетоx.  

Когато се планира да се обработват данни за други цели, извън тези, за които 

те са придобити, лицата трябва да се информират преди да е започнало новото 

обработване.  

2.3. Условия 

Условията на предоставяне на информация са начините, по които 

администраторите изпълняват задълженията си по GDPR да информират 

гражданите.  

2.3.1. Съобщения относно нивото на защита на личните данни  

По отношение на онлайн платформите, е препоръчително да се използват 

многопластови съобщения, които да пренасочват към различните категории 

информация, които трябва да се предоставят на лицата, вместо да се използва 

едно цялостно съобщениеxi. Този подход позволява на потребителите да отидат 

директно на секцията от съобщението, която искат да прочетат. Когато се съставя 

подобно многопластово съобщение, администраторите трябва да се опитат да 

осигурят ясно и прегледно съдържание, така че субектите лесно да могат да 

разберат къде да намерят всяка част от информацията.   

2.3.2. “Push” & “pull” уведомления 

Работната група по чл. 29 препоръчва използване на “push” и “pull” 

уведомления. Основната разлика между двете е, че при вторите потребителите на 

сайта трябва сами да поискат информация, в случая такава за обработването на 

данните им, докато при първите съобщението изскача на екрана без активни 

действия от страна на потребителя.  Работната група по чл. 29 дава примери за 



 

 

“push” уведомления с т.нар. „навременни“ уведомления, а за “pull” нотификации – с 

табла по прозрачността и указания тип „научи повече“xii:  

• „навременно“ уведомление се използва за предоставянето на специфична 

информация за защитата на личните данни, която се появява, когато е най-

приложим за субекта. Този формат може да е полезен например когато 

местните власти имат сайт с определени онлайн услуги, които се използват 

чрез попълване на формуляр. Подобно „навременно“ уведомление може да 

се появява преди гражданинът да попълни онлайн заявление; 

• менюта относно прозрачността е мястото в онлайн среда, пр. сайт, където 

лицето може да види да промени настройките си относно поверителността 

на събраните лични данни, като позволи или забрани данните му да се 

използват по определени начини.   

2.3.3. Други видове „подходящи мерки“  

Според Работната група по чл. 29 извън виртуалната среда, подходящи 

мерки биха могли да са:  

• при разпространение на хартиени копия – писмени обяснения, листовки;  

• при телефонни разговори: устни обяснения от човек, автоматични 

предварително записани съобщения с опции да се чуе повече информация;  

• QR кодове, гласови съобщения, писмени съобщения на smart устройство, 

съобщения по СМС, мейл и други;  

• при личен контакт – устни обяснения, писмени обяснения в хартиен или 

електронен форматxiii. 

2.3.4.  Визуализация 

GDPR въвежда инструменти за визуализация (изреждайки по-конкретно 

икони, сертификати, печати и знаци за защита на личните данни). Идеята на 

иконите е да представят на субектите информацията по достъпен начин, 

използвайки стандартизирани символи/картинки, разпознаваеми в целия ЕС. 

Съставянето на такъв „кодекс с икони“ все още не е започнало. GDPR въвежда 

също сертифициращи механизми при защитата на лични данни, печати и знаци, 

чрез които да се демонстрира съответствие с Регламента. Механизмите за 

сертификация се установяват от страните членки, от Европейския надзорен орган 

по защита на личните данни или от Комисията и целта им е администраторът да 

демонстрира спазването на изискванията на GDPR, предприемайки технически и 

организационни мерки, за да изпълни стандартите за защита на личните данни.  

Такива средства могат да се приложат при организации, които не са публични 

власти, като например общински дружества.  



 

 

2.4. Упражняване правата на гражданите 

Гражданите имат право да получат информация от администраторите по 

отношение на обработването на личните им данни. Информацията, която трябва 

да се предостави по GDPR, е изрично изредена в чл. 13 и чл. 14, като лицата не 

следва  да подават искане или да предприемат каквито и да било други стъпки, за 

да се сдобият с нея, за разлика от случаите, в които упражняват другите си права 

(право на достъп, право на коригиране, право на изтриване и други).  

2.4.1. Изключения от задължението да се предостави информация 

Правото на информация не е абсолютно, или казано по друг начин -  то е 

ограничено в определени ситуации.  

В някои случаи, местните власти нямат задължение да предоставят 

информацията, посочена в чл. 13 и 14 от Регламента. Когато данните са придобити 

пряко от гражданите, месните власти не е необходимо да предоставят 

информация, ако гражданите вече разполагат с такава (Чл. 13, пар. 4). Когато 

данните не са придобити директно от лицето, изключенията са повече (Чл. 14, пар. 

5): 

• когато лицето вече има такава информацията;  

• когато предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или 

изисква несъразмерно големи усилия, или ще направи изпълнението на 

целта на обработването невъзможно, или сериозно ще я затрудни -  

например ако администраторът на лични данните не разполага с  никакви 

контакти на лицето; 

• когато получаването или разкриването на лични данни е изрично разрешено 

от правото на ЕС или националното право, което ще е най-честата хипотеза 

за местните власти;  

• когато личните данни са обект на задължение за пазене на служебна тайна 

според правото на ЕС или националното право, като такова включва всяко 

законово задължение за поверителност; това изключение може да се 

приложи в хипотеза на общински дружества и други подобни организации.  

Според Работната група по чл. 29xiv, като правило тези изключения могат да се 

тълкуват и прилагат само стеснително.  Целта на тази препоръка е да се ограничат 

случаите, в които администраторите на данни могат да прилагат изключенията, и 

така да осигури по-голяма защита на правата на гражданите.  



 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 
Принципът на прозрачност е една от основите на GDPR. Той дава 

многобройни гаранции, че физическите лица ще могат да получат цялата 

информация, необходима за осведомяване относно  обработваните личните данни, 

и за ефективното упражняване на правата по GDPR. Тази информация трябва да е 

лесна за разбиране и на ясен и прост език.  

В тази връзка, съветът към местните власти е да изготвят списък с цялата 

информация, изисквана по GDPR, и да изберат най-добрите средства да достигнат 

до гражданите, чиито данни обработват. Например, могат да поставят плакати и 

табла с информация на общодостъпните места в сградите си и да разпространят 

листовки с информацията по чл. 13 и чл. 14. Електронните средства може да са 

полезни, ако организацията има онлайн сайт/платформа, но хартиените копия 

също са необходими в определени ситуации. Специално внимание трябва да се 

обърне на изискванията на GDPR в случаите, когато порталите на местните власти 

предоставят онлайн услуги. Трябва също да се има предвид, че някои общински 

дружества (като например дружества за обществен транспорт) извършват 

различни видове обработка на лични данни и работят с огромни бази данни, 

следователно трябва да положат особени усилия да съставят вярно информацията 

по чл. 13 и чл. 14.  
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xiii Пак там, стр. 18-19 
xiv Пак там, стр. 25 
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1. Правна рамка  

1.1. Общ регламент за защита на данните (GDPR)  

 

Член 15 

Право на достъп на субекта на данните 

1. Субектът на данните има право да получи от администратора 

потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е 

така, да получи достъп до данните и следната информация: 

(a)  целите на обработването;  

(б) съответните категории лични данни; 

(в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат 

разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или 

международни организации;  

(г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните 

данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на 

този срок;  

(д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или 

изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, 

свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова 

обработване;   

(е) правото на жалба до надзорен;  

(ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква 

налична информация за техния източник;  

(з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи 



 

 

съществена информация относно използваната логика, както и значението и 

предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.  

2. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна 

организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно 

подходящите гаранции по член 46 във връзка с предаването. 

3. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на 

обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, 

администраторът може да наложи разумна такса въз основа на 

административните разходи. Когато субектът на данни подава искане с 

електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко 

използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.  

4. Правото на получаване на копие, посочено в параграф 3, не влияе 

неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.  

Съображения 63 и 64: 

(63) Всяко физическо лице следва да има право на достъп до събраните лични 

данни, които го засягат, и да упражнява това право лесно и на разумни 

интервали, за да бъде осведомено за обработването и да провери 

законосъобразността му. Това включва правото на субектите на данни на 

достъп до данните за здравословното им състояние, например данните в 

медицинските им досиета, които съдържат информация като диагнози, 

резултати от прегледи, становища на лекуващите лекари и проведени лечения 

или извършени операции. Поради това всеки субект на данни следва да има 

правото да е запознат и да получава информация, по-специално относно 

целите, за които се обработват личните данни, когато е възможно — срока, за 

който се обработват личните данни, получателите на личните данни, 

логиката на автоматизираното обработване на личните данни и 

последствията от такова обработване, най-малкото когато се извършва на 

основата на профилиране. Когато е възможно, администраторът следва да 

може да предоставя достъп от разстояние до сигурна система, която да 

предоставя на субекта на данните пряк достъп до неговите лични данни. Това 

право не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други 

лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната 

собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. 

Тези съображения обаче не следва да представляват отказ за предоставяне на 

цялата информация на съответния субект на данни. Когато администраторът 



 

 

обработва голямо количество информация относно субекта на данни, 

администраторът следва да може да поиска от субекта на данните, преди да 

бъде предадена информацията, да посочи точно информацията или 

дейностите по обработването, за които се отнася искането.   

(64)  Администраторът следва да използва всички разумни мерки за проверка на 

самоличността на субекта на данни, който иска достъп, по-специално по 

отношение на онлайн услугите и онлайн идентификаторите. 

Администраторът не следва да запазва лични данни с единствената цел да 

може да реагира на евентуални искания. 

2. Основни положения  
GDPR предвижда в член 15 правото на субекта на данни да получи достъп 

до цялата налична информация при надлежно направено искане (напр. клиент, 

служител, кандидат за работа, пациент, наричан по-долу "субект на данни“) до  

администратора (напр. компания, работодател, болница). Това се нарича "Право 

на достъп на субекта на данните (до неговите/нейните данни)“. Целта на това право 

е, субектът на данните да получи информация за съдържанието и подробностите 

относно обработваните за него данни, с цел евентуалното упражняване на  други 

права (напр. корекция или заличаване съгласно член 16 GDPR) или да се направи 

една своеобразна проверка за законосъобразност на обработването.  

Това право е един от фундаментите на правилата за защита на личните данни, 

защото често се приема като основа, върху която субектът на данните да стъпи при 

упражняването на други свои права. Надзорните органи, в рамките на GDPR, имат 

правомощието да извършват одити и проверки на работата на администраторите 

без да са сезирани с конкретна жалба. Въпреки това, на практика (поради 

ограничените ресурси на надзорните органи), обикновено е налице забавяне на 

предоставянето на информация на субектите на данни или техните искания изобщо 

не се адресират от страна на администратора, което изиграва ролята на покана към 

надзорния орган за извършване на проверка. Следователно, администраторите на 

данни трябва да бъдат добре подготвени за подобен сценарий. 

Най-добрата подготовка за тези проверки е воденето на добре структурирани и 

възможно най-подробни регистри на дейностите по обработване. Колкото по-добре 

е оформена документацията относно процесите, при които се обработват лични 

данни, толкова по-лесно може да се намери и конкретната информация за 

конкретен обект при подаване на искания за достъп до информация 



 

 

3. Подробности за разкриването на информация на 

субекта на данните  

3.1. Същност на разкриването  

Правото на достъп дава възможност на субекта на данни за следното:  

i. право да поиска от администратора да потвърди дали данните му се 

обработват или не; следва лицето да получи отговор на запитването, дори и 

ако той е отрицателен, т.е. че не се обработват данни за този човек (така 

наречената "отрицателна информация"): "Ние не обработваме данни за вас";  

ii. правото да се получи копие от личните данни, които са предмет на 

обработване (за допълнителни копия, поискани от субекта на данните, 

администраторът може да наложи разумна такса въз основа на 

административните разходи.) Ако лицето, подало данните, подаде 

заявлението по електронен път, информацията се предоставя също в 

електронен формат, освен ако не е посочено друго.  

iii. правото да получи следната информация: 

Член 15, параграф 1 
GDPR 

Съдържание на информацията 
 

а) целите на обработването; 

б) съответните категории лични данни, които се 
обработват;  

в) получателите или категориите получатели, пред 
които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-
специално получателите в трети държави или 
международни организации; 

г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се 
съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно - 
критериите, използвани за определянето на този срок;   

д) съществуването на право да се изиска от 
администратора коригиране или изтриване на лични 
данни или ограничаване на обработването на лични 
данни, свързани със субекта на данните, или да се 
направи възражение срещу такова обработване; 

е) правото на жалба до надзорен орган;  

ж)  когато личните данни не се събират от субекта на 
данните, всякаква налична информация за техния 
източник;  

з) съществуването на автоматизирано вземане на 
решения, включително профилирането, посочено в 



 

 

член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи 
съществена информация относно използваната логика, 
както и значението и предвидените последствия от това 
обработване за субекта на данните. 

Ал.2 Когато личните данни се предават на трета държава 
или на международна организация, субектът на 
данните има право да бъде информиран относно 
подходящите гаранции по член 46 във връзка с 
предаването. 

Забележка: Съгласно член 23 правото на информация може да бъде 
ограничено от националното законодателство.  

3.2. Колко време има администраторът да отговори (краен срок)?  

По принцип, на подадено заявление за достъп до информация трябва да 

бъде отговорено своевременно, но не по-късно от един месец след получаване на 

заявлението (член 12, пар. 3 от GDPR). Този период може да бъде удължен за още 

два месеца, ако е необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на 

заявленията. Администраторът уведомява субекта на данни за удължаването на 

крайния срок в рамките на един месец след получаване на искането, заедно с 

причините за забавянето. Ако заинтересованото лице подаде заявлението по 

електронен път, субектът на данните се информира по електронен път, освен ако 

не е посочено друго. 

Ако администраторът няма да отговори на искането на субекта на данните, 

той незабавно следва да информира субекта на данните, но не по-късно от един 

месец след получаване на искането, относно причините за това и възможността да 

подаде жалба до надзорен орган или да предяви иск пред компетентен съд. 

3.3. В каква форма може да бъде предявено искането и как да бъде 

отговорено?  

Регламентът не съдържа изискване за формата, в която следва да бъде 

направено заявлението. Искането може да бъде направено устно, писмено или в 

електронен формат (например чрез електронна поща). Администраторът може да 

предостави исканата информация във всяка подходяща форма, но следва да се 

отбележи следното: 

• най-добре е на писмено заявление също да бъде отговорено писмено. 

Общ похват, използван в миналото, е, че заявителят трябва да подаде 

копие от документ за самоличност към своето заявление, а 

администраторът да изпрати отговора  като препоръчано  писмо. Въпреки 

това, тъй като документа за самоличност обикновено съдържа по-голям 



 

 

обем от лични данни от необходимото за идентифицирането на субекта 

на данни, се препоръчва в писмена форма да се предоставя само 

информация относно име, единен граждански номер  и/ или серийния 

номер на документа за самоличност от субекта на данните; 

• ако заявителя поиска, информацията може да бъде предоставена устно, 

при условие че идентичността на субекта на данните е установена в друга 

форма (напр. субектът на данни се е идентифицирал с документ за 

самоличност); . 

• ако субектът на данните подаде заявление по електронен път (например 

чрез електронна поща), информацията също се предоставя в електронен 

формат, освен ако не е посочено друго. Ако е възможно, администраторът 

може също да предостави отдалечен достъп до сигурна система, която 

дава на субекта на данни пряк достъп до личната му информация. 

Внимание! Цялата комуникация между администратора и субекта на данни 

трябва да се води на ясен и прост език в точна, прозрачна, разбираема и 

леснодостъпна форма (това важи особено за информация, насочена специално 

към децата). Например, ако администратора предоставя информация, която 

включва употребата на съкращения и абревиатури, те следва да бъдат подробно 

обяснени от администратора в неговия отговор. 

3.4. Трябва ли да бъде доказана самоличността на кандидата като 

обект на данните?  

Идентичността на лицето, което иска информацията (заинтересованото 
лице), трябва да е установена, като администраторът може да поиска 
допълнителна информация, ако има "основателни съмнения" относно 
самоличността на физическото лице, подало заявлението (вж. чл.12, ал.61). 

Съгласно съображение 64 администраторът следва да използва всички 
разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни, който иска 
достъп, по-специално по отношение в областта на онлайн услугите и онлайн 
идентификаторите.  

Ако се използва система юза идентификация на самоличността на 
физическите лица, тя  трябва да бъде разработена по начин, който гарантира 
сигурността на данните в съответствие с риска. В противен случай може да 
възникне нарушение на сигурността на личните данни, ако те бъдат предадени на 
грешния получател. 

Например, обичайна практика в Австрия, съгласно предходния Закон за 
защита на личните данни (DSG 2000), е, подаването от заявителя на копие от 
                                            
1 Вж. също Souhrada-Kirchmayer, The right of access to the GDPR, in Jahnel [Hrsg], Yearbook 17. Data 

Protection Law [2017]. 



 

 

документ за самоличност към заявлението за достъп до информация, а 
администраторът, от своя страна, връща отговор по пощата като препоръчано 
писмо. В зависимост от конкретната ситуация, самоличността на дадено физическо 
лице може да е ясна, напр. ако има постоянни отношения с администратора и 
последният няма необходимост да го идентифицира специално за тази цел2. 

 

3.5. Разходи? Може ли предоставянето на информацията да се 

заплаща?  

По принцип, информацията трябва да бъде предоставена безплатно (вж. член 12, 

пар. 5 от GDPR). Въпреки това, в случай на явно неоснователни или по-специално 

повтарящи се прекомерни искания от страна на субекта на данни, администраторът 

може да: 

• наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи 

за уведомяване, съобщаване или прилагане на исканата мярка; или 

• откаже да действа по заявлението. 

 

3.6. Има ли задължение заявителят да участва в разкриването на 

данни?  

Да, дори ако задължението за сътрудничество е споменато само в 

съображение 63, в доктрината се приема, че такова съществува (така също беше 

признато в Австрия съгласно DSG 2000): "където администраторът обработва 

голямо количество от информация, отнасяща се до субекта на данни, той трябва 

да може да поиска от субекта на данни да определи информацията или дейностите 

по обработването, за които се отнася искането, преди предоставянето на пълната 

информация."3  
 

3.7. Трябва ли правата на трети лица да се вземат предвид при 

предоставянето на информация?  

Да, съгласно член 15, пар. 4 от GDPR, правото да се получи копие, не трябва 
влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. Освен това, 
съображение 63 гласи, че "[т]ова право не следва да влияе неблагоприятно върху 
правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна 
или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за 

                                            
2 Вж. пр. практиката на Висшите австрийски съдилища: VwGH 4.7.2016, Ra 2016/04/0014; OGH 25.2.1993, 6 

Ob 6/93) 
3 Съображение 63 



 

 

защита на софтуера. Тези съображения обаче не следва да представляват 
отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни." 

Поради това е необходимо да се упражнява контрол върху данните, които се 
разкриват. Като правило личните данни на трети лица (пр., името на лицето, което 
обслужва клиента, посочено в клиентски файл), трябва да бъдат изтрити от копието  
на лични данни, което ще се предостави на заявителя.  

4. Контролен списък за предоставяне на информация 

при поискване   
Задължен ли съм да предоставям 
информация?  

Ако публичен орган (пр. община) е 
администратор на лични данни - ДА. 
 
Ако публичен орган е само обработващ, 
но все пак получава молба, тя трябва 
незабавно да я препрати на 
отговорното лице. 

Проверка на самоличност 
 

Самоличността на лицето, поискало 
информацията (заинтересованото 
лице), трябва да е ясна. 
 
Ако има съмнения относно 
самоличността: поискване на  
доказателство – предоставяне на 
документ за самоличност.   

Разкриването на информация 
безплатно ли е? 

По принцип - ДА. 
 
Ако на заявителя често е давана една и  
същата информация или ако искането 
сериозно затруднява администратора, 
е възможно да се наложи 
административна такса. 
 
NB! Този въпрос е предмет на 
националното законодателство. 
Следва да се следи приложимото 
законодателство към конкретната 
дейност по обработване. 

Обработват ли се въобще лични 
данни на заявителя?  
 

Ако не са съхраняват данни или ако 
данните вече са били изтрити, или 
данните са били безвъзвратно 
унищожени, то тогава няма да бъдат 
обработвани лични данни и ще бъде 



 

 

предоставена т. нар. негативна 
информация - "Ние не обработваме 
данни за Вас". 

Какви данни и информация трябва 
да предостави администраторът? 
 

Трябва да се предоставят всички 
данни, които се съхраняват за 
съответното лице. В зависимост от 
сложността на системите, трябва да се 
вземе предвид предварително (с оглед 
на конкретната област на 
обработването), в кои системи се 
съхраняват какви категории данни 
относно засегнатите лица. Освен това 
трябва да се предостави 
информацията, посочена в член 15, 
пар. 1 от GDPR. Трябва да се спазват 
правата на трети лица (особено 
търговските тайни и данните на трети 
страни трябва да бъдат изтрити / 
заличени). 

 

4.1. Предоставяне на информация  
 

Пример за достъп до информация съгласно член 15 от GDPR 

 

Уважаеми господине / госпожо [име], 

1. В отговор на Вашето заявление от [дата] за информация съгласно чл. 15 GDPR, получена от нас на [дата], 

може да се отговори, както следва: 

2. [В случай на отговор в рамките на един месец от получаването] Потвърждаваме своевременно, че 

обработваме лични данни за Вас. 

[в случай на удължаване съгласно чл. 12 (3) GDPR] Както е посочено в писмото от [дата], се възползвахме от 

възможността да удължим крайния срок до три месеца поради [сложността на молбата или броя на Вашите 

искания, необходимо е допълнително обяснение]. 

3. [ако не се обработват данни] Не се обработват лични данни за Вас. [След това продължете с текстовия модул 

№ 9]. 

[Когато се обработват данни] Обработваме следните категории данни за Вас: [списък на категориите данни, 

които се обработват]. 



 

 

Справка за / копие от документите относно съответното действие по обработване на лични данни е в 

приложение към настоящия документ. Всяко заличаване се отнася до лични данни на трети лица  така, че да 

не се засягат правата и интересите им. 

4. [Ако данните не са събрани пряко от субекта на данните]: Получихме данните Ви от [наличната информация 

за произхода на вашите данни, напр. публичен орган XY]. 

5. [ако е приложимо] Ще използваме автоматизирани процедури за вземане на решения / процедури по 

профилиране, които имат правни последствия спрямо Вас или Ви засягат по подобен начин: [моля, попълнете 

информация за използваната логика и  съответните последствия]. 

6. Имате право на коригиране, заличаване, ограничаване и право на възражение срещу обработването на 

личните Ви данни. В такъв случай свържете се с нас. Ако смятате, че обработването на данните Ви, нарушава 

Закона за защита на данните или ако исканията Ви за защита на данните са били нарушени по някакъв начин, 

можете да подадете жалба до надзорния орган. Отговорният орган в България е Комисия за защита на личните 

данни.  

С уважение 

....  

 

  



 

 

 

5. Външни източници и интернет линкове  

5.1. Книги и статии  

• Souhrada-Kirchmayer, The right of access to the DSGVO, in Jahnel [Hrsg], 

Yearbook 17. Data Protection Law [2017] 86 f. 

• Martini in Paal/Pauly (Ed.), Datenschutz-Grundverordnung (2016). 

5.2. Други документи и дела  

• jurisprudence of the Austrian High Courts: VwGH 4.7.2016, Ra 2016/04/0014; 

OGH 25.2.1993, 6 Ob 6/93) Web Links 

• За сравнение с правния режим по Директива 95/46/EО, вж. 

https://gdpr.report/news/2017/11/20/gdpr-subject-access-requests/  
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Защита на личните данни.

Въведение

д-р Мартин Захариев

Фондация „Право и Интернет“, Правен експерт 

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и 

Ко.“, Адвокат



Реформата в ЕС в областта на защита на 

личните данни



Реформа в правна рамка за защита на 

личните данни



Основни моменти в 

ОРЗД

➢ Пряко приложение:
разпоредбите на Общия
Регламент за защита на
личните данни (ОРЗД)
са пряко приложими към
всички европейски
граждани и институции,
дори и без да е прието
национално
законодателство в
областта на защитата на
личните данни

➢ Прилага се от: 25 май
2018 г.

➢ Значимост: ОРЗД
въвежда редица новости
като нови задължения за
администратора и
обработващия лични
данни; въпреки това
някои правила,
например правни
основания за
законосъобразно
обработване остават
непроменени, в
сравнение с предишния
режим



Въведение в темата за защитата на 

личните данни – основни понятия на 

режима за защита на личните данни



РЕЧНИК 

Лични данни: 
➢ лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано

или идентифицируемо физическо лице (наричано в ОРЗД субект
на лични данни);

➢ физическо лице е идентифицируемо, когато е възможно да бъде
пряко идентифицирано и отличено от всички останали физически
лица в дадена група;

➢ данните трябва да са свързани с жив човек; данни относно
починали лице са извън обхвата на Регламента;

➢ идентификатори (средства за идентифициране на субектите)
могат да бъдат: име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн
идентификатор или фактори, специфични за физическата,
физиологичната, генетичната, умствената, икономическата,
културната или социалната идентичност;

➢ всяка допълнителна информация, която се добавя (натрупва) към
лични данни, също се счита за лични данни;



РЕЧНИК 

Обработване на лични данни:

➢ Операция или набор от операции по обработване на

лични данни или набор от лични данни, независимо

дали чрез автоматизирани средства, като събиране,

записване, организиране, структуриране,

съхранение, преработване, промяна, извличане,

консултиране, използване, разкриване чрез

предаване, разпространение или друг начин на

предоставяне, привеждане в съответствие или

комбиниране, ограничаване, изтриване или

унищожаване.



РЕЧНИК

Администратор на лични данни:

➢ Физическо или юридическо лице, публична власт,
агенция или друг орган, който/което, сам/о или съвместно
с други определя целите и средствата за обработване на
лични данни; целите и средствата могат да бъдат
определени от правото на ЕС или от националното
законодателство, когато администраторът или
конкретните критерии за неговото номиниране са
предвидени в правото на ЕС или в националното
законодателство.

Обработващ лични данни:

➢ Физическо или юридическо лице, публична орган или
агенция, който/което обработва лични данни от името на
администратора.



РЕЧНИК 

Субект на данни:

➢ физическо лице, чийто данни

се обработват;

➢ NB! Всички физически лица,

които се намират на или

живеят на територията на ЕС,

попадат в това определение;



РЕЧНИК 
Надзорен орган е независим публичен
орган, създаден от държава членка, който
е отговорен за наблюдението на
прилагането на ОРЗД.

Засегнат надзорен орган е този, който е
засегнат от обработването на лични
данни, тъй като:

➢ администраторът/ обработващият е
установен на територията на държавата
членка на този надзорен орган;

➢ субектите на данни, които съществено
са засегнати от обработването, са с
местопребиваване в държавата членка;

➢ до този надзорен орган е подадена
жалба;



Коментар на текущото състояние на 

националното законодателство в областта 

на защитата на личните данни



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• отмяна на Наредба №1 от 30 януари

2013 г. за минималното ниво на

технически и организационни мерки и

допустимия вид защита на личните

данни, считано от 25 май 2018, г. и

предстоящото публикуване на

методически указания от Комисия за

защита на личните данни;

• законопроект за изменение и

допълнение на Закон за защита на

личните данни (ЗИДЗЗЛД) – внесен в

Народното събрание на 18.07.2018 г.;



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• Надзорен орган на Република България – Комисия за защита

на личните данни (формално ще бъде прогласена за такъв

със ЗИДЗЗЛД) – част от задачите:
o одобрява проекти на кодекси за поведение по сектори и области на

дейност и урежда реда, условията и критериите за одобряването им;

o оповестява списък с операциите по обработване, за които се изисква

оценка на въздействието върху защитата на личните данни;

o извършва акредитация на сертифициращи органи в съответствие с

Регламент 2016/679;

o поддържа регистри:
➢ вътрешен (на нарушенията и на предприетите мерки в съответствие с

упражняването на корективните си правомощия)

➢ публични (на администраторите, определили длъжностно лице по защита

на данните; на акредитираните сертифициращи органи; на кодекси за

поведение);



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• Допълнителни правила и особени ситуации на обработване на 

лични данни:
o предоставени лични данни от субекти на данни без правно основание се връщат

в срок от един месец от узнаването и/ или унищожават;

o данни от ЕГН/ЛНЧ: свободен публичен достъп до тези данни е позволен, само

ако закон предвижда това;

o предоставяне на публични услуги: предприемане на подходящи технически и

организационни мерки ЕГН/ЛНЧ да не бъде единственото средство за

идентификация на съответния потребител при предоставяне на отдалечен

достъп до съответната услуга. За целите на предоставяне на административни

услуги по електронен път при условията на ЗЗЛД и на Закона за електронното

управление администраторът осигурява възможност на субекта на данни да се

идентифицира по реда, предвиден в закона;

o обработването на лични данни за целите на създаване на фотографско или

аудио-визуално произведение, чрез заснемане на лице в хода на обществената

му дейност или на обществено място, не се прилагат чл. 6, чл. 12-21, чл. 30 и чл.

34 от Регламент (ЕС) 2016/679;



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• Допълнителни правила и особени ситуации на

обработване на лични данни:

o правила за работодателите:
➢ забрана за копиране на л.к., документ за пребиваване на

работник/държавен служител и свидетелство за управление на

моторно превозно средство;

➢ приемат правила и процедури при използване на система за

докладване при нарушения; органичения при използване на

вътрешнофирмените ресурси; въвеждане на системи за контрол

на достъпа, работното време и трудовата дисциплина;

➢ срок за съхранение на лични данни на кандидати за работа – до

6 месеца, след окончателното приключване на процеса на подбор

на персонал, а със съгласието на субекта на данни, срокът може

и да е по-дълъг;

➢ връщане на оригинали/ нот. заверени копия – в 6-месечен срок от

окончателното приключване на процедурата по подбор.



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• Допълнителни правила и особени ситуации на 

обработване на лични данни:
o видеонаблюдение:

➢ задължение за приемане на специални правила при

извършване на дейности по систематично мащабно

наблюдение на публично достъпни зони,

включително чрез видеонаблюдение, в които да се

опишат: (i) правни основания, цели, (ii)

местоположение, обхват и средствата за

наблюдение, (iii) срокът за съхранение на записите и

изтриването им; право на достъп от субектите на

данни; (iv) информиране на обществеността за

осъществяваното наблюдение, както и (v)

ограничения при предоставяне на достъп до

информацията на трети лица.



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.
• Допълнителни правила и особени ситуации на обработване на

лични данни:
o обработване на лични данни на починали лица:

➢ подходящи технически и организационни мерки за недопускане на

неблагоприятно засягане на правата и свободите на други лица и/или на

обществен интерес;

➢ предоставяне на достъп до лични данни на починало лице, на

наследниците му, вкл. и копие от документите.

o длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД):
➢ премахнати са текстовете, предвиждащи провеждането на обучения на

длъжностни лица по защита на данните;

➢ премахнато е обработването на личните данни на 10 000 ФЛ като

основание за назначаване на ДЛЗД;

➢ задължение за назначаване на ДЗЛД ще имат и структури, чиято основна

дейност е свързана с разходване на публични средства.



Текущо състояние на националното 

законодателство след 25 май 2018 г.

• Допълнителни правила и особени ситуации на обработване на

лични данни:

o Обработването на лични данни за целите на архивирането в

обществен интерес, научни и исторически изследвания,

статистически цели и журналистически цели:

➢ гаранциите са свързани с предприемане на подходящи технически и

организационни мерки (пр. псевдонимизация);

➢ по-нататъшното обработване за тези цели се счита за съвместимо

законосъобразно обработване на лични данни, но администраторът следва

да предприеме подходящи технически и организационни мерки, които

гарантират правата и свободите на субектите на данни;

➢ дерогации – oбработване на лични данни за целите на Национален архивен

фонд; обработване на лични данни за статистически цели.



Полезни източници на информация 

относно правилата за защита на личните 

данни
• Европейският портал EUR-Lex – приложимото

право на ЕС и свързани документи;

• Европейският комитет по защита на данните
(ЕКЗД) – насоки, препоръки, становища, добри
практики, кодекси за поведение, механизми за
сертифициране, полезни документи и др.
информация относно практическото прилагане на
Общ регламент за защитата на данните (ОРЗД);

• Европейски надзорен орган по защита на
данните (ЕНОЗД) - новини, публикации и др.;

• Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) -
информационно-разяснителни материали по
ОРЗД, кодекси за поведение, актуални въпроси от
обществен интерес, както и правна рамка;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://edpb.europa.eu/edpb_bg
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=bg
https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=4
https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2


Правни 

основания за 

обработване на 

лични данни
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Правни основания за законосъобразно 

обработване на лични данни

Част 1

Въведение



Обработването се счита за 

законосъобразно, ако е налице някое от 

следните 6 условия (чл. 6 GDPR): 
1. Субект на данни е дал съгласието си.

2. Ако е необходимо за изпълнението на договор, по който

субектът на данни е страна, или за предприемане на стъпки

по искане на субекта на данните преди сключването на

договор.

3. Спазване на законово задължение на администратора.

4. Защита на жизненоважни интереси на субекта на данните

или на друго физическо лице.

5. Изпълнение на задача от обществен интерес или при

упражняването на официални правомощия, които са

предоставени на администратора.

6. Легитимен интерес на администратора или на трето лице.



Съгласие
➢ свободно дадено – субектът на

данни трябва да извърши
действителен избор и да упражнява
реален контрол;

➢ конкретно – субектът трябва да е
съгласен данните му да се
обработват за определена цел;

➢ информирано – ОРЗД изисква
предоставяне на информация за
администратора и целите на
обработването;

➢ еднозначно – съгласието трябва
да се даде чрез изявление от
физическото лице или ясен знак за
потвърждение;

➢ съгласието може да бъде
оттеглено по всяко време;

➢ съгласие на деца – при
предоставяне на услуги на
информационното общество на
дете под 14 години, съгласието
трябва да се получи от родителя.



Съгласие по отношение на 

дейностите на местните власти
➢ Има сравнително тясно приложно поле, тъй като в повечето случаи

гражданите не са равнопоставени на общините и съгласието им не е
подходящо правно основание за обработването на лични данни.
Казус:

Гражданин „Х“ желае да промени постоянния си адрес, вписан в регистъра на
населението. За целта, на първо място е необходимо да подаде искане по образец за
издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението в общината, района
или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистра на населението. В тази
връзка, съответното длъжностното лице от служба ЕСТРАГОН към съответната
община/район/кметство извършва обработване на лични данни на съответния гражданин,
както и тези на собственика на жилището.

Правно основание за обработване на лични данни:

В посочения случай, общината/ районът/ кметството е администратор на лични данни и
обработването тук е необходимо за упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора със закон, за целите на предоставяне на конкретната
административна услуга - „Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес“-
пр. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа
на регистъра на населението, и др. В случая съгласието не би могло да бъде основание
за обработване на лични данни тук. Искането му от гражданите, е в противоречие с
изискванията на Регламент 2016/ 679, и представлява само по себе си нарушение.

Важи за всички административни услуги, предоставяни от съответната общинска
администрация!!



Съгласие по отношение на 

дейностите на местните власти

➢съгласието може да се използва в ситуации, в които

местните власти не изпълняват своите типични и

основни функции, или обработването не е

задължително за гражданите;

Примери:

➢ изпращане на бюлетин до гражданите относно административни

процедури или дейности, организирани от местните власти;

➢ абониране за получаване на актуална информация относно

предвидени ремонти на пътища и др.;

➢ абониране за получаване на информация за предстоящи културни и

социални събития, организирани от съответната община/ район/

кметство и т.н.



Съгласие по отношение на 

дейностите на местните власти
➢ Съгласието не трябва да се изисква в случаите, когато обработването на

лични данни почива на:
▪ законово задължение, което се прилага спрямо администратора – т.е. местните

власти по закон са задължени да извършат конкретното обработване на лични данни
за целите на предоставяне напр. на административни услуги на гражданите;

▪ изпълнение на договор, по който физическото лице е страна – напр. във връзка с
изпълнение на трудовия договор на лицето (напр. отчитане на работата и изплащане
на месечното трудово възнаграждение);

▪ за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни за сключване на договор –
пр. провеждане на процедура за набиране и подбор на персонал. Изключение: В
случай, че личните данни на участниците ще бъдат съхранявани за целите на
включването им в бъдещи процедури за набиране и подбор, съгласието на
конкретните ФЛ в тази връзка следва да бъде поискано;

▪ легитимните интереси – напр. при извършване на дейности по видеонаблюдение, се
обработват видеоизображения на граждани във връзка с легитимните интереси на
общината за опазване на имуществото си;

▪ изпълнение на задача от обществен интерес – напр. при възникнали извънредни
ситуации.

Внимателна преценка за правното основание, на база което се извършва
обработването на лични данни!



Сключване & изпълнение 
на договор със субекта на 

данни 

Това основание се използва в два 
случая:

➢ Ситуации, в които
обработването се случва преди
да се встъпи в договор; това се
отнася до преддоговорни
отношения, когато стъпките към
сключването му са предприети
по искане на субекта на данни.

➢ Ситуации, в които
обработването е необходимо за
изпълнение на договор, по
който субектът на данни е
страна.



Сключване & изпълнение на договор със 

субект на данни по отношение на 

дейностите на местните власти 
При изпълнение на функциите си местните власти могат да

използват това правно основание в следните случаи:

➢ обработване във връзка с провеждане на процедури за набиране и

подбор на персонал – пр. обработване на данни, съдържащи се в

професионалните автобиографии (CV) на участниците, информация

относно представянето на участника по време на проведено интервю;

➢ обработване в контекста на трудови правоотношения – пр. обработване

на информация за трудовото възнаграждение и информация за

банкови сметки;

➢ обработване в контекста на сключване на договори за обществени

поръчки (NB! със субект на данни (пр. с едноличен търговец или лице,

упражняващо свободна професия, не с юридическо лице));

➢ обработване в контекста на отношенията между частни организации,

притежавани от общината, и гражданите.



Законово задължение

Администраторът може да обработва данни на това

основание, когато съществува нормативна разпоредба:

➢ част от европейското или националното законодателство;

➢ на законово или на подзаконово ниво;

➢ с ясно и конкретно съдържание;

➢ в съответствие със законодателството за защита на

данните, включително с изискването за необходимост,

пропорционалност и ограничаване на целтa;

➢ задължаваща администратора на данни да извърши

обработването.



Законово задължение по отношение 

на дейностите на местните власти

➢ едно от най-често приложимите правни

основания по отношение на личните данни,

обработвани от местните власти;

➢ покрива едновременно обработване, свързано с

предоставяне на административни услуги (макар в

този случай да има основание да се говори и за

официални правомощия) / съдействие за

изпълнението на законови задължения на

гражданите и изпълнението на специфични

задължения на местните власти в качеството им на

работодатели;



Законово задължение по отношение 

на дейностите на местните власти

Дейности по обработване на лични данни, основаващи

се на законово задължение:
➢ в качеството си на работодател, местните власти обработват лични

данни на служители за финансово-счетоводни дейности; пенсионна,

здравна и социално-осигурителна дейност; администриране на

обещетения; изпълнение на други законови задължения за

предоставяне на информация на и отчитане пред компетентни

държавни органи; и други;

Законово задължение (КТ, ЗДСл, ЗЗБУТ, КСО, ЗЗО и подзаконовите актове по

тяхното прилагане);

➢ при предоставяне на аднинистративни услуги за граждани и/или

фирми (ЕТ или др.) – пр. обработване на лични данни за целите на

предоставяне на улугата за гражданска регистрация, за местни данъци

и такси, за социални дейности, за общинска собственост и др.



Защита на жизненоважни интереси 

➢ използва се само, когато обработването не може да

бъде ясно основано на друго правно основание;

➢ обхваща жизненоважен интерес както на субекта на

данни, така и на друго физическо лице;

➢ прилага се ограничено – например, когато има

непосредствена заплаха за основните права на

лицето;

➢ включва обработване с хуманитарни цели,

включително наблюдение на епидемии и тяхното

разпространение или в ситуации на хуманитарни

кризи, в частност при природни бедствия и аварии.



Приложимост на основанието 

жизненоважен интерес в дейностите на 

местните власти 

Може да бъде приложено в доста ограничен брой

случаи

Например: да обоснове обработването на данни на

служители или граждани в случай на извънредни

ситуации, възникнали в

юрисдикцията на местните власти,

и ако няма друго правно

основание за такова

обработване.



Изпълнение на задача от обществен интерес 

или при упражняването на официални 

правомощия 

➢ дейността по обработване трябва да е установена в

правото на ЕС или националното право;

➢ случаите, в които частна организация се изисква да

разкрие лични данни на публичен орган, не попадат в

обхвата на това основание;

➢ субектите на данни могат да възразят при

обработването на това основание;

➢ в случай на възражение: местните власти следва да

докажат, че имат убедителни законови основания да

продължат да обработват личните данни на това

основание;



Изпълнение на задачи от обществен интерес 
или упражняване на официални правомощия от 

в контекста на местните власти

➢ едно от основните 

правни основания за 

обработване на данни от 

местните власти;

➢ Примери:

▪ предоставяне на различни 

административни услуги;

▪ събиране на местни 

данъци;

▪ управление на градска 

библиотека, училище и т.н. 



Легитимен интерес

➢ какво следва да се разбира под „интерес“ – по-далечната
цел, която администраторът преследва с обработванетo;

➢ легитимен интерес – когато е съвместим както със
законодателството относно защитата на личните данни
така и с разпоредбите, отнасящи си до дейността на
администратора;

➢ легитимният интерес трябва да има преимущество пред
интересите, основните права и свободи на физическите
лица

= 

трябва да се приложи тест за баланс между легитимния 
интерес и правата на субектите на данни във всеки 

отделен случай 



Легитимен интерес по отношение на 

дейностите на местните власти 

➢ ОРЗД изрично постановява, че това правно
основание не трябва да се прилага към
обработване, извършено от публични власти при
упражняване на техните задачи;

➢ препоръчва се местните власти, които разчитат на
легитимен интерес за обработване на лични данни,
да преосмислят кое друго основание за обработване
е по-подходящо да бъде приложено;

➢ легитимният интерес все пак би могъл да се
приложи от местните власти като валидно правно
основание по отношение на вътрешни процеси –
например дейности, свързани с човешки ресурси;



Примери за обработване на лични данни, 

основаващо се на легитимен интерес

➢ контрол на достъп и дейности по видеонаблюдение на сгради,

помещения на администратора – легитимният интерес е свързан

с опазване на имуществото;

➢ установяване, упражняване или защита на/или срещу правни

претенции на администратора или на трета страна –

легитимният интерес е свързан с упражняване и защита на

законните интереси, и съдействие на други лица при

упражняване и защита на законните интереси;

➢ централизирано управление и поддръжка на информационната

система – легитимният интерес е свързан с гарантиране на

мрежовата и информационната сигурност.



Митове относно ОРЗД

Ꭓ субектите на данни трябва да дадат съгласието си за
всяка операция по обработване – съгласието трябва да
се използва само когато няма друго правно основание за
обработване на лични данни; прилагането му трябва да
бъде ограничено, особено от страна на местните власти;

Ꭓ легитимните интереси не биха могли да бъдат правно
основание за обработване на данни от страна на
местните органи – важно е винаги да се отчита ролята, в
която местните власти действат;

Ꭓ спазване на законово задължение е винаги в основата на
обработване на лични данни от страна на публичните
органи – в много случаи местните органи няма да бъдат
задължени да обработват определени данни, а вместо
това ще изпълняват официалните си правомощия;



Заключение 

➢ администраторът следва винаги да определя
правното основание за всеки процес по обработване
на лични данни, който извършва;

➢ информация относно кои правни основания
обуславят обработването на данните трябва да
бъде предоставена на субекта на данни;

➢ местните власти трябва най-вече да разчитат на
правните основания „изпълнение на задачи от
обществен интерес / упражняване на официални
правомощия" и „спазване на законови задължения“;
в някои ситуации обаче, могат да се прилагат други
правни основания.



Правни основания за законосъобразно 

обработване на лични данни

Част 2

Практическа сесия



Практически примери
Дейност по 

обработване

Правно 

основание

Категории лични 

данни

Категории 

субекти на данни

Обработване на

заявления на

граждани за

припознаване/ към

момента на раждане

на дете или

последващо

припознаване във

връзка с услугата

„Припознаване на

дете“

Обработването е

необходимо при

упражняването на

официални

правомощия, които

са предоставени на

администратора;

Обработването е

необходимо за

спазването на

законово

задължение, което

се прилага спрямо

администратора

(пр. Семеен кодекс

– чл. 65);

• физическа

идентичност:

имена ЕГН (дата

на раждане),

месторождение,

постоянен адрес,

данни от

документ за

самоличност

(лична карта №,

изд. на/от);

подпис;

• семейна

идентичност:

родствени

връзки; данни за

контакт и т.н.

• гражданин,

подал заявление

за ползване на

услугата;

• дете, за което се

отнася

припознаването;

• длъжностно

лице от

лечебното

заведение;



Практически примери
Дейност по 

обработване
Правно основание

Категории лични 

данни

Категории субекти 

на данни

Водене на

комуникация с

контрагенти/

потенциални

контрагенти и др.,

други дейности,

свързани с

изпълнение на

договор, напр.

поддържане на

вътрешна

администрация,

фактуриране и т.н.

Обработване е

необходимо за целите

на легитимните

интереси на

администратора или

на трета страна

• физическа

идентичност:

имена, контактни

данни (адрес на

служебна

електронна поща,

служебен

телефон), подпис,

вкл. електронен;

търговско

наименование,

ЕИК, други

регистрационни

номера;

• икономическа

идентичност:

банкова

информация, ДДС

номер и др.

• физически лица,

които работят,

сътрудничат си

или имат други

отношения с

контрагенти/

потенциални

контрагенти;

• Физически лица –

контрагенти/

потенциални

контрагенти – пр.

ЕТ, лица,

упражняващи

свободна

професия;



Практически примери
Дейност по 

обработване
Правно основание

Категории лични 

данни

Категории субекти 

на данни

Обработване на писма,

предложения,

запитвания, жалби,

сигнали за корупция

или др. под.

Обработване е

необходимо за

спазване на законово

задължение, което се

прилага спрямо

администратора (Закон

за местното

самоуправление и

местната

администрация, чл. 43)

Обработването е

необходимо за целите

на легитимните

интереси –

упражняване, защита

на законните права и

интереси на

администратора, на

служителите или на

трети лица;

• физическа

идентичност:

имена, контактни

данни, подпис;

• други: друга,

информация,

свързана със

субекта на данните,

станала известна

при или по повод

обработване на

писмо, запитване,

жална, сигнал за

корупция

• физическо лице,

подало писмо,

предложение,

запитване, жалба,

сигнал за корупция

или др. под.

• физическо лице,

което е засегнато в

подадено писмо,

предложение,

запитване, жална,

сигнал за корупция

и т.н.



Практически примери
Дейност по 

обработване
Правно основание

Категории лични 

данни

Категории субекти 

на данни

Провеждане на процедури

по набиране и подбор на

персонал

Обработването е

необходимо за

предприемане на стъпки по

искане на субекта на

данните преди сключването

на договор.

• физическа

идентичност;

• социална идентичност;

• културна идентичност;

• други: други данни от

CV и т.н.

• кандидати за работа;

• отпаднали кандидати

за работа;

Създаване и поддържане

на бази данни с

информация за отпаднали

кандидати от предходни

процедури по набиране и

подбор на персонал

Субектът на данните е дал

съгласие за обработване

на личните му данни за

конкретната цел на

обработване. (за конкретна

хипотеза)

• физическа

идентичност;

• социална идентичност;

• културна идентичност;

• други: други данни от

CV и т.н.

• отпаднали кандидати

за работа в предходни

процедури за набиране

и подбор на персонал;

Публикуване на

благодарствени писма на

уебстраницата на

администратора;

Субектът на данни е дал

съгласие за обработване

на личните му данни за

конкретната цел на

обработване.

• физическа

идентичност: имена,

контактни данни, адрес,

подпис;

• физическо лице,

подало

благодарственото

писмо и/или адрес;



Въпроси и отговори



Обработване на специални 

категории данни

д-р Мартин Захариев

Фондация „Право и Интернет“, Правен експерт 

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, 

Адвокат



Специална категория лични данни - що 

е то?

Видове.



Речник

➢ Специални категории данни:

▪ лични данни, които по своята същност са

особено чувствителни по отношение на

основните права и свободи

▪ такива данни заслужават специфична защита,

тъй като контекстът на тяхната обработка би

могъл да създаде значителни рискове за
основните права и свободи



Логиката зад определянето на някои 
категории лични данни като специални

➢ Директива 95/46: първият правен акт на ЕС, посветен на
защитата на личните данни очертава:

▪ „Рискови“ категории лични данни: някои категории лични
данни, чието обработване може да доведе до по-голям
риск за основните права и свободи на европейските
граждани;

▪ наричат се още „специални категории лични данни“, но в
практиката често се наричат и „чувствителни данни“
поради деликатното им естество, засягащо личната сфера
на всеки индивид;

▪ обработването на тези данни е забранено и могат да бъдат
обработвани само при изключителни обстоятелства,
изчерпателно изброени в законодателството за защита на
данните на държавите членки;



Специални категории лични данни 

според ОРЗД

➢ ОРЗД разширява обхвата на специалните категории

лични данни и предвижда някои нови изключения

(правни основания), които дават право на

администраторите да обработва такива данни;

➢ Различните видове данни имат различно

въздействие върху отделните хора (т.е. обективен

подход);

➢ Изборът кои категории лични данни да бъдат

определени като специални е съществено повлиян

от антидискриминационното право.



Лични данни, 
разкриващи расов 

или етнически 
произход 

Tези категории лични данни са

определени като чувствителни, тъй

като водят до висок риск от

дискриминация. В правната

доктрина са дадени следните

примери за това какви данни могат

да попаднат в тази категория:

собствено и фамилно име на

лицето, място на раждане, родния

му език или имената на родителите

му, които при комбиниране биха

позволили да се направят

заключения за неговия произход



Политически възгледи 

Тези данни се ползват от специална
защита, защото са свързани с
правото на гражданите да
формират свободно мнение по
отношение на политиката и в
крайна сметка да участват
(активно като електорат и членове
на гражданското общество и/или
пасивно като политици) в
политическия живот на страната.
Примерите за такива данни
включват информация относно
членството в политическите
партии, информация относно
присъединяването към всякакви
петиции, участие в демонстрации,
политическо събиране или
подобни събития, информация
относно подкрепата за дадена
политическа идея или нейното
отхвърляне



Религиозни или 

философски 

убеждения 

Тези категории данни са тясно
свързани със свободата на
съвестта и религията, т.е.
свободата да решаваме дали да
вярваме в трансцеденталните
сили, които предопределят
битието ни и дали да го
проявяваме открито или не.
Историята на човечеството е
изпълнена с примери, в които
насилие е породено въз основа
на религиозни различия,
поради което такива данни
следва да бъдат специално
защитени съгласно правилата за
защита на личните данни;



Членство в 

синдикални 

организации

Информация за такива

членове е чувствителна, тъй

като създава риск от

дискриминационно третиране

в областта на трудовото

право. Европейските

граждани имат свободата на

колективно договаряне и

следователно не трябва да

се третират неравностойно на

базата на тяхната синдикална

принадлежност.



Генетични данни

➢ Нова категория, въведена от ОРЗД като
тип чувствителни данни.

➢ ОРЗД ги определя като „данни,
свързани с наследени или придобити
генетичните белези на дадено
физическо лице, които дават уникална
информация за отличителните черти
или здравето на това физическо лице и
които са получени, по-специално, от
анализ на биологична проба от
въпросното физическо лице “. Някои
държави-членки вече са установили
статуса им на чувствителни, но за
първи път ОРЗД го въвежда на
европейско равнище.

➢ Генетичните данни трябва да бъдат
защитени, тъй като тези видове данни
се отнасят не само до съответното
физическо лице, но и могат да засегнат
неопределен кръг лица, които са част
от родословието на определено
физическо лице (включително данни за
починали лица, данни за деца и т.н.).
Освен това подробният анализ на
такива данни може да разкрие други
видове чувствителна информация,
като психологически данни или данни
относно здравето (напр.
предразположеност към болести,
уязвимост и т.н.).



Биометрични данни 
за целите единствено 
на идентифицирането 

на физическо лице 
Такива видове данни следва да се
ползват от специално ниво на защита,
тъй като позволяват на
администраторите недвусмислено да
идентифицират дадено физическо
лице въз основа на неговите
физически или поведенчески
характеристики: пръстови отпечатъци,
лицево разпознаване, ирис, ретина,
съдови модели, ДНК, реч, почерк,
начин на използване на клавиатураи т.н.
Обработването на подобни видове
данни става все по-често при
въвеждането на различни
технологични решения (например
системи за контрол на достъпа до
помещения, системи за идентификация
на устройства като мобилни телефони,
таблети и т.н.). Ето защо е необходимо
този тип обработване на лични данни
да бъде по-ограничено и контролирано.
Това е и причината за включването на
тези данни в списъка на
"чувствителните" в ОРЗД.



Биометрични данни за целите 

единствено на идентифицирането на 

физическо лице 

➢ Противно на практиките, установени в

някои държави-членки, обработването

на фотографии не се счита

автоматично зa обработване на

чувствителни данни. Снимките попадат

в обхвата на биометрични данни, само

ако позволяват уникалната

идентификация или

автентификация на дадено

физическо лице (например снимка от

електронен паспорт или друг вид

документ за самоличност).



Данни  за  здравословното  състояние  или  

данни  за  сексуалния  живот  или 

сексуалната  ориентация

➢ Тези данни са много чувствителни, тъй като засягат най-

интимните аспекти на живота на индивидa;

➢ Освен това, информацията относно сексуалния живот и

сексуалната ориентация носи риск от дискриминация,

манипулация и т.н. В теорията се посочва, че тези данни

включват и инвидуализирането на партньора/ите на дадено

лице.



Лични данни, свързани с присъди и 

нарушения

➢ Личните данни, свързани с наказателни присъди и

нарушения или свързани с тях мерки за сигурност,

НЕ са определени като специална категория лични

данни.

➢ Независимо от това, този вид обработването на

такава лична информация крие риск от

нееквивалентно третиране (например на пазара

на труда), поради което тези данни също са обект

на специални правила за законосъобразно

обработване.



Лични данни, свързани с присъди и 

нарушения

➢ Съгласно нормата на чл. 10 от ОРЗД, тези данни

могат да бъдат обработвани въз основа на едно от

основанията по чл. 6, при условие, че е налице едно

от двете допълнителни алтернативни условия:

▪ обработването трябва да бъде под контрола на

официален орган; или

▪ обработванетое разрешено от

законодателството на ЕС / държава членка,

което предвижда подходящи гаранции за правата

и свободите на субектите на данни.



Правни основания за обработване на 

специална категория лични данни



Правни основания за обработване на 

специална категория лични данни

➢ Общата забрана за обрабоване на

специална категория лични данни не се

прилага при условие, че е налице едно от

алтернативните условия, изброени в чл. 9

ОРЗД;

➢ Условията са посочени в следващите

слайдове



Изрично съгласие

➢ Изискванията, които трябва да бъдат спазени в ОРЗД, за да има

валидно съгласие (свободно даденo, конкретно, информиранo,

недвусмисленo), се прилагат във всеки случай на обработване

на специална категория данни.

➢ Терминът "изрично" се отнася до начина, по който се изразява

съгласието на субекта на данните - субектът на данните следва да

направи изрично изявление за съгласие:

▪ един от начините да се даде съгласие изрично е то да се

потвърди писмено;

▪ в електронна среда могат да се приложат различни решения

като например обелязване на отметка, попълване на електронен

формуляр, изпращане на имейл, качване на сканиран документ с

подпис на субекта на данните или използване на електронен

подпис;

▪ подходящи биха били и всички други средства, които

позволят на администратора да докаже изричното даване на

съгласие от дадено физическо лице.



Изрично съгласие

Предвид липсата на равнопоставеност между

субектите на данни и местните власти не е

целесъобразно органите на местната власт

основно да разчитат на изричното съгласие

за обработване на специални категории

лични данни (включително в отношенията с

граждани и служители).



Задължения / специални права в 

областта на трудовото право, социалното 

осигуряване и социалната закрила 

➢ Това правно основание е от особена значимост за местните

власти с оглед всички вътрешни процеси, свързани с

човешките ресурси. Обработването на специални категории

лични данни може да се случи на всеки етап от едно трудово

правоотношение - от неговото възникване (процес на наемане

на нов персонал), през изпълнението и изменението му и в

крайна сметка до неговото прекратяване.

➢ Примери кога се случва подобно обработване включва

проследяването на болнични и отпуски по майчинство,

трудоустрояване, спазване на задължителни правила при

предварителна закрила при уволнение и т.н.



Задължения / специални права в 

областта на трудовото право, социалното 

осигуряване и социалната закрила

Общите изисквания, въведени в ОРЗД за приложенията на това

основание, са :

➢ обработването трябва да е необходимо, за да се изпълни

задължение на администратора на данни или определено

право на субекта на данни;

➢ това задължение / право следва да бъде установено в

законодателството на ЕС / на държавите членки или в

колективен трудов договор;

➢ трябва да съществуват подходящи гаранции за основните

права и интереси на субекта на данните.



➢ Подобно на правното основание по чл. 6, ал. 1, б. "г" от

ОРЗД, такава ситуация се отнася до обстоятелства на

живот или смърт;

➢ Жизненоважният интерес може да бъде както на субекта

на данните, така и на друго физическо лице;

➢ Различното в сравнение с чл. 6, ал. 1, б. "г" от ОРЗД е, че

администраторът носи тежестта да докаже наличието на

допълнително условие, а именно, че "субектът на данните

физически или юридически не е в състояние да даде

съгласие". Тази формулировка предполага, че

администраторът трябва първо да се опита да получи

съгласието на субекта на данните.

Жизненоважни интереси на субекта на 

данни или друго физическо лице



Обработване  на  лични  данни от  

нестопанска  организация  с политическа, 

философска, религиозна или синдикална 

цел
Възможността за обработванена чувствителни данни в рамките на

това правно основание се предоставя на определени организации с

нестопанска цел като политически партии, фондации, църкви, други

форми на философски, религиозни или синдикални организации.

Тези организации могат да обработват чувствителни данни, ако :

➢ тези данни се отнасят единствено до членове / бивши членове

на организацията или до лица, които имат редовен контакт с него;

➢ обработването е в хода на законната им дейност;

➢ обработването се извършва във връзка със специфичните им цели;

➢ съществуват подходящи гаранции за правата на субекта на данните;

➢ личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на

данните.



Данните са явно направени  публично  

достояние от  субекта  на данните

➢ Ако личните данни са явно разкрити пред широката общественост
от субекта на данните, се предполага, че той е отказал
специалната защита, предоставена за такава информация;

➢ Решението за разкриване на такава информация следва да
бъде резултат от свободния избор на лицето;

➢ Такова разкриване може да има различни форми - данни от
обществено достъпни регистри, уебсайтове, списъци, форуми
или дори от профил в социална мрежа, достъпен без
потребителски акаунт и т.н.;

➢ Във всеки случай фактът, че тези данни са явно оповестени, не
освобождава администратора от задължението да спазва другите
изисквания на ОРЗД – например, спазване на принципите за
защита на данните, защита на личните данни при проектиране и
по подразбиране, предприемане на подходящи организационни и
технически мерки за гарантиране на сигурността на данните и т.н.



Установяване,  упражняване  или  защита  на 

правни  претенции, когато съдилища действат  в  

качеството  си  на  правораздаващ орган

➢ В някои случаи обработването на „чувствителни данни“ може
да е необходимo с оглед упражняването на правни претенции
и защита на правни искове от администратора;

➢ Администраторът носи тежестта да докаже, че такова
обработване е необходимо, т.е. че има тясна и съществена
връзка между обработването и целите;

➢ Такива ситуации могат да включват например обжалване пред
административните съдилища на актове, издадени от месните
власти, когато обработването на чувствителни данни е
извършена в предходната административна процедура; трудови
спорове, където здравните данни на работниците и
служителите трябва да са били взети предвид от органа на
местната власт като работодател и т.н.

➢ Освен това, обработването на лични данни в рамките на
правораздавателната дейност на съдилищата може също така
да включи обработване на специални категории лични данни.



Важен обществен интерес въз основа на 

правото на ЕС или на държава членка

➢ Държавите членки могат да установят в своето

национално законодателство конкретна хипотеза,

при която могат да бъдат обработвани чувствителни

данни, въз основа на важен обществен интерес;

➢ За да се отговори на изискванията на ОРЗД,

държавите членки следва да гарантират, че:

▪ дейностите по обработване са пропорционални на

преследваната цел;

▪ същността на правото на защита на данните се спазва;

▪ приетото законодателство предвижда подходящи и

специфични мерки за защита на основните права и

интересите на субекта на данните.



Превантивна    или    трудова    медицина,    
оценка    на работоспособността   на   
служителя,   медицинска   диагноза, 

предоставяне на здравни или социални грижи 
или лечение

➢ Забраната за обработване на специални
категории лични данни не се прилага за
дейности, свързани с медицински цели и
социални грижи;

➢ Такова обработване може да се извърши в
различни области като трудова медицина,
медицинска диагностика или предоставяне на
услуги в областта на социалната или
медицинската помощ;

➢ Такова обработване може да се извърши и въз
основа на законодателството на ЕС или на
държава членка, или по договор със здравен
специалист;

➢ Освен това чл. 9, ал. 3 от ОРЗД позволява
обработването на чувствителни данни от
лице, обвързано със задължение за пазене
на професионална тайна;

➢ Това правно основание се прилага спрямо
обработването на лични данни от лекари,
медицински сестри и други лица, участващи в
предоставянето на здравни услуги.



Обществен интерес в областта на 

общественото здраве

➢ Съгласно съображение 54 от ОРЗД, "общественото здраве"
следва да се тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) No
1338/2008 на Европейския парламент, а именно - всички
елементи, свързани със здравето: здравословно състояние,
включително заболеваемост и инвалидност, решаващи
фактори, които оказват влияние върху здравословното
състояние, потребности от здравно обслужване, средства,
предназначениза здравно обслужване, предоставяне на
здравни грижи и всеобщ достъп до тях, разходи и
финансиране на здравното обслужване, както и причините за
смъртност.

➢ Такова обработване на данни за здравето по съображения
от обществен интерес не следва да води до обработването на
лични данни за други цели от трети страни като работодатели
или застрахователни дружества и банки.



Обработване за целите на 
архивирането в 

обществен интерес, за 
целите  на  научни  или  

исторически  изследвания  
или  за статистически 

цели 

➢ Обработването на специални
категории данни за такива цели
следва да се основава на
законодателството на
държавата-членка /
законодателството на ЕС.

➢ ОРЗД изисква законодателните
разпоредби, позволяващи такава
обработка, да бъдат:
пропорционални на
преследваната цел, да зачитат
същносттана правото на защита
на данните и да предвиждат
подходящи и специфични мерки
за защита на основните права и
интереси на субекта на
данните.

➢ Въведените предпазни мерки
трябва да съответстват на
чувствителния характер на
съответните лични данни.



Други хипотези в законодателството 

на държавите-членки

Чл. 9, ал. 4 от ОРЗД упълномощава държавите

членки да въведат допълнителни условия или

ограничения за обработването на някои от

специалните категории лични данни, а именно:

генетични данни, биометрични данни или данни

относно здравето.



Заключение

➢ За местните власти е важно припознаването на факта, че някои
категории лични данни заслужават специална защита, тъй като те по
своята същност са свързани с най-интимните лични сфери и / или могат
да доведат до риск от дискриминация. По общо правило обработването
на такива данни е забранено, освен ако не са налице допълнителни
условия (изключения от това правило).

➢ Практическите аспекти, които биха могли да засегнат дейностите на
органите на местната, са дейностите по обработване на данни за
здравето на служителите. ОРЗД разрешава подобно обработване, но
само ако то е задължително за администратора (или е право на
субекта на данни) съгласно трудовото законодателство.

➢ Данните за присъди и нарушения не се третират като специална
категория, но също са под специален режим по ОРЗД. Ето защо
практики при подбор на персонал, при които се изискват
свидетелства за съдимост или извършване на обстойни проверки на
бъдещи служители, следва да бъде преразгледана в светлината на
ОРЗД. Следва да се има предвид, че свидетелство за съдимост се
изисква в случаите, в които по закон се изисква удостоверяване на „чисто
съдебно минало“.



Допълнителни 
източници: 

➢ Кои лични данни се
считат за чувствителни?

➢ При какви условия
моето
дружество/организация
може да обработва
чувствителни данни?

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_bg
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/under-what-conditions-can-my-company-organisation-process-sensitive-data_bg


Управление на процесите по 

обработване на личните 

данни

Деница Кожухарова

Фондация „Право и Интернет“



Принципи на обработване на лични данни



Принципи на обработване на лични данни 

според ОРЗД
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➢ законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

➢ ограничение на целите;

➢ свеждане на данните до минимум;

➢ точност;

➢ ограничение на съхранението;

➢ цялостност и сигурност на данните;

➢ отчетност;

Всяко обработване, което не отговаря на принципите за

законосъобразност, е забранено.



Значение на 
принципите, свързани 

с обработване на 
лични данни

Основната насока що се отнася до
установяването на система за управление
на процесите по защита на личните данни,
са именно принципите, прогласени в
Общия регламент за защита на данните.

Систематичният подход към защитата на
лични данни изисква ежедневно спазване
на принципите във всяка дейност по
обработване на личните данни.

Постигането на съответствие с
изискванията на ОРЗД изисква
постоянство на усилията, а не еднократен
акт – създаване на редица, изисквани по
закон документи.



Съгласно член 5 ОРЗД, личните данни:

➢ се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по

отношение на субекта на данните („законосъобразност,

добросъвестност и прозрачност“);

➢ са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с

целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

принцип, установен с ОРЗД, но така или иначе косвено извличан и при

предишния режим за защита на лични данни;

➢ са точни и при необходимост да поддържани в актуален вид, като трябва да

се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното

изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид

целите, за които те се обработват („точност“);

➢ обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на

личните данни, включително защита срещу неразрешено или

незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване

или повреждане, като се прилагат подходящи технически или

организационни мерки („цялостност и поверителност“);
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➢ се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се
обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-
нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен
интерес, за научни или исторически изследвания или за
статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за
несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“):

▪ една новост, която ОРЗД въвежда в тази връзка, е
либерализацията на режима що се отнася до по-нататъшно
обработване на лични данни. Такова е възможно, стига
обработването за други цели да не е несъвместимо с
първоначалната цел, за която са били събрани конкретните
лични данни;

▪ подобно по-нататъшно обработване може да се прави от същия
администратор. Ако друг администратор желае да обработва
лични данни, то той трябва да го прави на собствено правно
основание;

▪ пример: общинската администрация изпълнява проект за
насърчаване на социалното предприемачество и в тази връзка е
направила проучване на профилите на ръководителите на
успешни проекти в тази сфера на територията на общината. Въз
основа на този резултат, година след приключване на проекта,
общината кани някои от тях да вземат участие във форум,
посветен на добри практики в тази сфера в региона.



➢ съхранявани във форма, която да позволява

идентифицирането на субекта на данните за

период, не по-дълъг от необходимото за

целите, за които се обработват личните

данни; личните данни могат да се съхраняват

за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат

обработвани единствено за целите на

архивирането в обществен интерес, за научни

или исторически изследвания или за

статистически цели съгласно член 89,

параграф 1, при условие че бъдат приложени

подходящите технически и организационни

мерки, предвидени в настоящия регламент с

цел да бъдат гарантирани правата и

свободите на субекта на данните

(„ограничение на съхранението“);
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➢ „отчетност“ – нов принцип; администраторът носи отговорност и следва да е в

състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването

на лични данни, във всеки един момент.



Нововъведения на ОРЗД: защита на личните 

данни на етапа на проектирането и по 

подразбиране
➢ Систематичен технически подход, който отговаря на

предизвикателствата, свързани със защита на лични
данни и осигуряване на съответствие с приложимите
правила на най-ранен етап.

➢ ОРЗД задължава администраторите (чл. 25) да
предприемат такива технически и организационни
мерки, които да проектирани да изпълняват на
практика принципите за обработване на лични данни,
напр. да се изградят така системите за обработване на
лични данни, че да изискват единствено стриктно
необходимата лична информация, а действия по
обработване, които отиват отвъд определените цели на
обработване, просто не съществуват, или поне са
изключени по подразбиране от настройките.



Различните роли според ОРЗД
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В системата за защита на лични данни, ОРЗД установява

следните роли:
➢ “администратор” (чл. 4 т. 7) – физическо или юридическо лице,

публичен орган или структура, агенция или друга структура, която

сама или съвместно с други определя целите и средствата за

обработването на лични данни;

➢ “съвместни администратори” (чл. 4 т. 7 във връзка с чл. 26) -

когато двама или повече администратори съвместно определят

целите и средствата на обработването; съвместните

администратори определят по прозрачен начин задълженията и

отговорностите им с оглед спазване на разпоредбите на

Регламента, посредством договореност помежду си, освен ако и

доколкото съответните отговорности на администраторите не са

определени от правото на Съюза или правото на държава членка,

което се прилага спрямо администраторите.
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➢ “обработващ лични данни“ (чл. 4 т. 8 и във връзка с чл. 28

ОРЗД) - физическо или юридическо лице, публичен орган,

агенция или друга структура, която обработва лични данни

от името на администратора; отношенията администратор-

обработващ по повод обработването на лични данни се

уреждат посредством договор или друг правен акт, спазвайки

разпоредбите на чл. 28 ОРЗД;

➢ „субект на данни“ (чл. 4 т. 1)

– идентифицирано физическо

лице или лице, което може да

бъде идентифицирано

посредством даден/и

идентификатори; субектът на

данни е в основата на ОРЗД;
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➢ „получател“ (чл. 4 т. 9) - означава физическо или юридическо лице,

публичен орган, агенция или друга структура, пред която се

разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

➢ „трета страна“ (чл. 4 т. 10) - физическо или юридическо лице,

публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на

данните, администратора, обработващия лични данни и лицата,

които под прякото ръководство на администратора или на

обработващия лични данни имат право да обработват личните

данни;

➢ „надзорен орган“ и „засегнат надзорен орган“ – независим

публичен орган, засегнат от обработването на лични данним т.като

1. администраторът или обработващият е устаноен на територията

на държава членка на този надзорен орган; 2. засегнатият субект на

данни е с местопребиваване в държава членка на този надзорен

орган; 3. до този надзорен орган е подадена жалба;



Отговорност на 
администратора

Съгласно член 24 ОРЗД:
➢ като взема предвид естеството, обхвата,

контекста и целите на обработването, както
и рисковете с различна вероятност и тежест
за правата и свободите на физическите
лица, администраторът въвежда подходящи
технически и организационни мерки, за да
гарантира и да е в състояние да докаже, че
обработването се извършва в съответствие
с настоящия регламент. Тези мерки се
преразглеждат и при необходимост се
актуализират;

➢ когато това е пропорционално на
дейностите по обработване, посочените в
параграф 1 мерки включват прилагане от
страна на администратора на подходящи
политики за защита на данните;

➢ придържането към одобрени кодекси за
поведение, посочени в член 40 или
одобрени механизми за сертифициране,
посочени в член 42 може да се използва
като елемент за доказване на спазването
на задълженията на администратора.



Отговорност на 
администратора 

(2)

▪ Въпреки че именно общинските служители са
лицата, които на практика обработват
личните данни, отговорност на
администратора е да се осигури спазването
на всички правила и принципи за
обработване на личните данни.

▪ Поради тази причина горещо се препоръчва
въвеждане на вътрешни процедури и
изготвянето на насоки, които да установят
рамките, в които служителите следва да
действат при обработване на личните данни.



Система за управление на защитата на 

лични данни

14

➢ цел: запознаване на

служителите с правилата за

защита на лични данни. Така

обработването им не е оставено

на произвола, а се случва с

оглед на утвърдена вътрешна

политика и в съответствие със

законодателството;

➢ спазване на принципите за

обработване на лични данни;

➢ създаване на подходящи

вътрешни инструменти за

спазване на правилата за

обработване на лични данни.



ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ



Вътрешни правила/ инструкция за 

обработване на личните данни:

➢ регистри на дейностите по обработване;

➢ задължения за служителите във връзка с обработването на
лични данни;

➢ задължения и правомощия на длъжностното лице по защита
на данните;

➢ отношения с лица по повод на обработване и обмяна на лични
данни: други администратори, вкл. съвместни, обработващи,
получатели, трети лица;

➢ отношения със субектите на данни, вкл. по повод на
упражняването на правата им;

➢ определяне на подходящи технически и организационни мерки;

➢ оценка на въздействието върху сигурността на данните;

➢ действия и процедури при нарушение в сигурността на
данните;

➢ провеждане на периодични прегледи за отпаднала
необходимост от обработване / архивиране.



Регистри на дейностите по 

обработване

➢ цел и правно основание на дейността по обработване на
лични данни; тук биха могли да се добавят и средствата
за обработване, напр. специална компютърна програма;

➢ описание на категориите субекти на данни;

➢ описание на категориите лични данни;

➢ описание на категориите получатели, вкл. получатели в
трети страни;

➢ описание на предаването на лични данни в трети страни;

➢ срок за съхранение на личните данни;

➢ общо описание на технически и организационни мерки;

➢ данни за свързване с администратора и длъжностното
лице по защита на данните.



Други инструменти:
➢ уведомления до лицата, чийто данни се

обработват;

➢ писмени споразумения с други администратори,
обработващи. NB! Когато обмяната на данни се
случва по силата на закона, подобни
споразумения не следва да се сключват;

➢ вътрешни правила, определящи срокове за
съхранение, напр. номенклатура на делата;

➢ образци от документи – за упражняване на
правата на субектите на данни; за уведомление
до лицата и КЗЛД при нарушение в сигурността на
данните; за събиране на съгласие; декларация за
спазване на конфиденциалност;



Заключение и практически съвети

Препоръчва се предприемането на

следните практически стъпки:

➢ адаптиране/ създаване на

политика за обработване на

лични данни;

➢ адаптиране/ създаване на

конкретни мерки и съответни

инструкции;

➢ установяване/ разширяване на

вътрешна система за защита на

лични данни;

➢ възможно най-широко

приложение на стандартизирани

формуляри, списъци, образци и

т.н.



Заключение и 
практически 

съвети

Препоръчва се предприемането
на следните практически стъпки:

• установяване на регистър на
дейностите по обработване
на лични данни като основа
на процеса по управление на
защита на лични данни.
Препоръчва се освен
задължителното съдържание,
предписано от чл. 30 ОРЗД, в
него да се включи и подробна
информация относно
средствата за обработване
на лични данни и правните
основания за обработване на
лични данни.

• разширяване на обхвата на
сега съществуващи
документи, вместо
създаването на изцяло нови.

• създаване на работна група,
която да координира
спазването на изискванията
за защита на лични данни,
което да включва няколко
служители (пр. ИТ мениджър,
правен отдел, човешки
ресурси, управление на
качеството, връзки с
обществеността и др. под.).



Организация на управлението на 

обработването на лични данни
➢ ISO стандартите за различни видове

системи на управление са

структурирани по един и същ начин:

• ISO 9001:2015: Система за

стандарт за управление на

качество;

• ISO 27001:2013: Система за

управление на сигурността на

информацията;

• ISO 27552 (чернова).

➢ Стандартите включват високо ниво на

взаимодействие.

➢ Единна система за управление на

различните процеси.

➢ Обща структура за общи изисквания:

„Как да успеем успешно да

изпълняваме дейността на

организацията?“

1. Обхват
2. Нормативни препратки
3. Терминология

ПЛАН

• Профил на организацията

• Ръководство

• Планиране

ДЕЙСТВИE

8.Ръководство
9.Изпълнение

ПРОВЕРКА

10.Представяне
11.Оценка

МЕРКИ
12. Подобрение



Преглед на задълженията на 

администратора

чл. 24

чл. 5

чл. 30

чл. 25

чл. 32

Принципи, свързани с 

обработването на лични данни

Отговорност на администратора и 

предприемане на проактивни 

мерки

➢ Задължения и отговорност на администратора

➢ Технически и организационни мерки

➢ Подход, основан на риска

➢ Одит и преглед на (критични) мерки (цикъл: Планиране-

Осъществяване-Проверка-Мерки) 

➢ Принцип на пропорционалност

Сигурност на 

личните данни

(важи и за 

обработващия)
Защита на данните на 

етапа на проектирането 

и по подразбиране

Оценка за допустимост 

на обработването

Оценка на риска

чл. 12

Прозрачност и права 

на субектите на данни Чл. 6 

Регистри на дейностите по

обработване на лични

данни

(важи и за обработващия)

Оценка на

въздействието

върху защита на

данни и

извършване на

предварителна

консултация с

надзорен орган

чл. 35
и чл. 

36

чл. 33 
чл. 34

Задължение за 

уведомяване при 

нарушаване на 

сигурноността на данните

(важи и за обработващия)

Чл. 37

Определяне на 
длъжностно 
лице по защита 
на данните



Време за 

Вашите 

въпроси



Допълнителни 
източници: 

➢ Практически въпроси на
защитата на личните данни
след 25 май 2018 г.

➢ Десет практически стъпки за
прилагане на общия
регламент относно защита
на данните

➢ Разяснения относно
практическото приложение
на Общия регламент относно
защита на данните от
органите на местното
самоуправление (общините)

➢ Позиция на Работната група
по член 29 относно
изключенията от
задължението за
поддържане на регистри по
дейностите по обработване,
съгласно чл. 30, параграф 5
от Общия регламент за
защита на данните

➢ Задължения на
администраторите на лични
данни по новия Общ
регламент относно защита
на данните

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115
ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1127
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/20180419_Art29WP_PositionpaperArt30_publish_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1043


Допълнителни 
източници: 

➢ Стандарт ISO/IEC
27018:2014 – доброволен
международен набор от
правила за добри практики в
областта на обработването
на лична информация от
доставчиците на облачни
услуги

➢ Отчетността като нов
принцип на GDPR

➢ Комисията за защита на
личните данни отмени
Наредба № 1 от 30 януари
2013 г. – какви технически
и организационни мерки е
необходимо организациите
да предприемат оттук
нататък?

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1130
http://privacyblog.dpc.bg/index.php/2018/05/22/8-accounting-as-a-new-gdpr_principle/
http://privacyblog.dpc.bg/index.php/2018/06/01/9-cpdp-repealed-ordinance-1-of-30-01-2013/


БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

prolegis@netlaw.bg
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Назначаване, позиция и 

функции на длъжностните 

лица по защита на данните 

(ДЛЗД)

д-р Мартин Захариев

Фондация „Право и Интернет“, Правен експерт 

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, 

Адвокат



Речник

➢ длъжностно лице по защита на

личните данни (ДЗЛД) –

позиция в рамките на дадена

организация (или външно за

организацията лице), чиято

основна задача е да наблюдава

дали личните данни се

обработват в съответствие със

законодателството за защита на

данните.



Задължително назначаване

➢ Длъжностното лице по защита на данните се
назначава съгласно ОРЗД в следните хипотези:

• когато администраторът на данни е публичен орган /
структура;

• когато основните дейности на администратора /
обработващия […] изискват редовно и систематично
мащабно наблюдение на субекти на данни;

• когато основните дейности на администратора /
обработващия се състоят в мащабно обработване на
специални категории данни […] ИЛИ лични данни, свързани
с присъди и престъпления;

• когато е предвидено в европейското и/или националното
законодателство.



Задължително назначаване от публичен 

орган

➢ обхватът на това изискване може да включва и някои физически / юридически
лица, чиито дейности са в областта на публичното право и са свързани с
предоставянето на обществени услуги на гражданите (обществен транспорт);

➢ съгласно определенията, заложени в ЗИДЗЗЛД и допълващи тези на ОРЗД, в
графа публичен орган или структура попадат както всички органи на
държавната власт или на местното самоуправление, така и структури, чиято
основна дейност е свързана с разходване на публични средства. Това
следователно разширява обхвата на организациите/ структурите, които ще
бъдат задължени да назначат ДЛЗД.

➢ препоръчително е като добра практика да се назначи ДЛЗД, чиито функции да
обхващат всички процеси по обработване на данни, включително и тези, които
не са свързани с изпълнението на задачи от обществен интерес и служебни
задължения.



Доброволно назначаване 

Доброволното назначаване може да бъде приложено

към определени организации, чийто капитал е изцяло

или частично собственост на общината, но не могат да

се считат за публичен орган/ структура – пр. строителна

компания.



Как се 

назначава 

ДЛЗД? 



Трудов договор

По-добър вариант

за малки структури

1. Да се назначи лице,
коeто вече е служител
на организацията, и ще
съчетава функциите си
с тези на ДЛЗД

2. Да се открие нова 
работна позиция за 
ДЛЗД 

Има две възможности:

По-добър вариант за

големи структури

В първия случай, при съвместяване на функциите на длъжностното
лице по защита на данните с друга длъжност, следва да може да се
докаже липсата на конфликт на интереси.



Договор за услуга

➢ регламентът изрично предвижда, че функциите на ДЛЗД могат
да се изпълняват от външни изпълнители (т.нар. Outsourcing)
на основата на договор на услуга;

➢ препоръчва се, като добра практика, външните екипи от ДЛЗД
да имат посочено контактно лице и служител, отговарящ за
всеки клиент, които обстоятелства трябва да се уточнят в
договора за услуга;

➢ всеки член на външната ДЛЗД организация трябва да
отговаря на изискванията на ОРЗД;

➢ по националното законодателство е възможно да се наложи да
се извършат някои формални процедури, за да се сключи
договор с външно ДЛЗД (например обществена поръчка);

➢ длъжностното лице изпълнява своите функции и задачи по
регламента, независимо дали е вътрешно или външно за
организацията.



Определяне на длъжностно лице по 

защита на данните
➢ Съгласно чл. 37, параграф 3 от ОРЗД едно длъжностно лице

по защита на данните може да бъде назначено за няколко
обществени органа или структури, като се отчита
организационната структура. Следва обаче да се гарантира
достъпът до ДЛЗД от всички организации и структури, за които
то е определено.

➢ Определяне на длъжностното лице по защита на данните въз
основа на професионалните му качества и умения– експертни
познания и опит в областта на защитата на личните данни,
познаване на процесите по обработване на лични данни,
разбиране на информационните технологии и сигурността на
данните, познаване на сектора и организацията на
администратора/ обработващия, отлични комуникативни
умения.

➢ Контактни данни на длъжностното лице по защита на данните
– оповестяването им вътре в структурата/ организацията, на
надзорния орган и на субектите на данни;



Позиция на 

длъжностното 

лице по защита 

на данните 

(ДЛЗД) 



Участие във 
всички въпроси, 

свързани със 
защитата на 

личните данни

➢ ДЗЛД трябва да
участва във всички
процеси, които
включват
обработване на
лични данни, от
най-ранния
възможен етап, в
т.ч. като един от
начините да се
осигури защита на
данните на етапа
на проектирането.



Участие във всички въпроси, свързани 

със защитата на личните данни

➢ Участието на ДЗЛД може да се състои в:

• даване на становище при извършването на оценка на

въздействието върху защитата на лични данни;

• участие в работни срещи;

• консултиране всеки път, когато трябва да се вземе

управленско решение относно защитата на лични данни

и мерки при изтичане на лични данни;

• водене и поддържане на регистри относно процесите по

обработване на данни.



Необходими ресурси 

➢ Ръководството на организацията е отговорно да

осигури на ДЛЗД ресурси поне по отношение на:

• организационни въпроси:

✓ сформиране на екип ДЛЗД в зависимост от големината на

организацията;

✓ достъп до всички други екипи в организацията;

✓ отчитане само пред най-висшето ръководство и подпомагането

му от страна на ръководството;

✓ осигуряване на достатъчно време за изпълнение на

задълженията му;

✓ и др.;

• финансови въпроси – финансови ресурси и помещения;

• обучителни въпроси – курсове, нова литература и др.



Независимост 

➢ ДЛЗД не следва да получава

указания относно

изпълнението на задачите си

по отношение на защитата

на личните данни;

➢ ДЛЗД не следва да бъде

санкционирано или

засегнато от неблагоприятни

последици в резултат от

изпълнението на задачите

си.



Конфликт на интереси

➢ Ако ДЛЗД е назначено на трудов договор, това

назначение не трябва да предизвиква конфликт на

интереси, т.е.:

• ДЗЛД не следва да определя целите и начините

за обработване на данни при изпълнение на

другите си задължения;

• ДЗЛД не трябва да заема ръководна позиция от

какъвто и да е тип.
Позиции, които влизат в противоречие: длъжности като главен

изпълнителен директор, главен оперативен или финансов директор,

ръководител на отдел „Маркетинг“, „Човешки ресурси“ или „Информационни

технологии“, както и други от по-ниските нива на организационната

структура, които са свързани с определяне на целите и средствата за

обработване на лични данни.



Конфликт на интереси

➢ Конфликт на интереси може да възникне и при

външно ДЛЗД:

Пример: ако ДЛЗД трябва да представлява

администратор и обработващ данните пред съд по

отношение на дело, свързано със защита на личните

данни, ще се появи такъв конфликт, защото

администраторът и обработващият ще имат

противоположни интереси.



Функции на ДЛЗД



Наблюдение.  Информиране и съветване.

➢ Една от ключовите функции на ДЛЗД е
да наблюдава всички дейности по
обработване на лични данни в
организацията, включваща:
▪ събиране и съхранение на информация;

▪ вътрешен анализ на тази информация;

▪ проверка на съответствието на текущите
процеси в организацията;

▪ препоръки и консултации относно
дейността на организацията.

➢ Отчитане на рисковете за обработване на
лични данни;

➢ Друга ключва функция е да информира и
съветва ръководство и служители за им
по силата на ОРЗД и приложимите
правила за защита на личните данни.



Оценка  на  въздействието  върху  

защитата  на  лични  данни (ОВЗД)

➢ ДЛЗД трябва да участва в провеждането на оценка

за въздействие върху защитата на лични данни

(ОВЗД) с консултативни функции по въпроси като:

• дали изобщо да се извърши ОВЗД;

• каква методология трябва да бъде използвана

при извършване на ОВЗД;

• какви предпазни мерки да се прилагат;

• дали ОВЗЛД е извършена правилно.

➢ Добра практика: документиране и обосноваване на

решенията, които се отклоняват от съветите на

ДЛЗД.



Точка за контакт 

➢ ДЛЗД е основна точка за

контакт:

• за контролните органи;

• за субектите на данни.

➢ Изискването да се предостави

информация на надзорния

орган и субектите на данни за

данните за контакт на ДЛЗД е

един от елементите на

принципа за прозрачност;



Точка за контакт за и сътрудничество с 

надзорен орган

➢ДЛЗД съдейства на надзорния орган по въпросите,
свързани със защитата на личните данни;

➢ДЛЗД действа като точка за контакт с цел улесняване на
достъпа на надзорния орган до документите и
информацията, свръзани с обработването и защитата на
личните данни, както и с цел упражняването на неговите
задачи и правомощия съгласно ОРЗД;

➢Консултиране по въпроси, свързани със защитата на
личните данни;

➢Спазване на секретност и поверителност?!

➢Задължение за уведомяване на надзорен орган –
подаване на уведомление за назначеното длъжностното
лице по защита на личните данни по образец на
контролния орган!



Точка за контакт за субектите на данни

➢Служи като посредник между субекта на данни и
администратора/ обработващия лични данни;

➢Обработва запитвания на субектите на данни във
връзка с упражняването на техни права;

➢Съдейства на администратора и/или обработващият
при обслужването на запитвания на субекти на
данни;

➢Води регистър на запитванията;

➢Уведомяване на субектите на данни за контактните
данни: посредством документи, насочени към
субектите на данни, публикуване на уебстраницата и
т.н.



Поддържане на регистри

➢ Въпреки че задължението да
се поддържат регистри е
вменено на администраторите
и на обработващите данни, а
не на ДЛЗД, ОРЗД не
забранява тази задача да се
възложи на ДЛЗД;

➢ Прехвърлянето на
задължението за поддръжка на
регистрите към ДЛЗД се счита
като едно от средствата,
позволяващи на ДЛЗД да
изпълнява задълженията си;

➢ Би било разумно това
задължение да се прехвърли
на ДЛЗД.



Митове относно ДЛЗД

Ꭓ Само физически лица биха могли да бъдат ДЛЗД - функциите
на ДЛЗД могат да бъдат изпълнявани и от организации.

Ꭓ Главният юрисконсулт или ръководителят на човешки ресурси
на местните органи могат да бъдат назначавани като ДЛЗД -
това би довело до конфликт на интереси.

Ꭓ ДЛЗД носи отговорност за спазването на законодателството за
защита на данните - отговорността за спазването продължава
да бъде отговорност на администратора или обработващия на
данни.

Ꭓ Длъжностното лице по защита на данните е „лицето за всичко“
що се отнася до защита на личните данни – взима решения
относно дейностите по обработване или прилагане на мерки по
защита на личните данни, изготвя политики, правила,
инструкции и др. под.

Ꭓ Длъжностното лице по защита на данните носи отговорността
за неспазване на изискванията, а не администраторът/
обработващият.



Заключение

➢ ДЛЗД е ключова фигура за гарантиране на спазването на
изискванията на ОРЗД;

➢ Като публични органи местните власти са длъжни да
назначат ДЛЗД;

➢ Местните власти могат да избират между назначаване на
ДЛЗД, делегиране на функциите на ДЛЗД на текущ
служител или сключване на договор за услуги с външен
ДЛЗД;

➢ Едно ДЛЗД би могло да бъде назначено за няколко
органа или структури, като се отчита организационната
структура;

➢ Местните власти трябва да внимават да избягват
конфликти на интереси при назначаването на ДЛЗД.



Допълнителни 
източници: 

➢ Насоки за
длъжностните лица по
защита на данните
(„ДЛЗД“)

➢ Длъжностно лице по
защита на данните

➢ Кои компании трябва
да назначат DPO?

➢ Задължение за
назначаване на ДЗЛД и
уведомление за него в
КЗЛД

➢ Длъжностно лице по
защита на данните

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp243rev01_bg.pdf
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1044
https://www.economy.bg/management/view/31629/Koi-kompanii-tryabva-da-naznachat-DPO
https://www.dpc.bg/p/doc/dpc-martin-zahariev-gdpr-01-06-2018-813.pdf
http://privacyblog.dpc.bg/index.php/2018/02/07/1-data-protection-officer-2/


Оценка на въздействието 

върху защитата на данните

Деница Кожухарова
Фондация „Право и Интернет“, Експерт правни проекти 



Човешко 
достойнство 

В центъра 

Интелигентно 
живеене (Smart 

Living),

подобрено 

от технологиите 

Взаимодействие 
Човек и 

Технологии
(„Използваемост“)

Надеждност и 
задължения  

(Отговорност)

Прозрачност и
активни граждани
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Необходимостта от оценка на 

въздействието върху защитата на данните



Оценка на въздействието 
върху защитата на данните 

(ОВЗД): коцепцията на чл. 35  
от Общ регламент за защита 

на данните (ОРЗД)

ОРЗД въвежда отпадането на
задължението за регистрация и
за получаване на одобрение от
органа за защита на данните
(Съображение 89:
"бюрократично"), което води до:

➢ отговорност на администратора/
обработващия и подход, основан
на риска;

➢ задълбочен преглед на тези
дейности по обработване, които
могат да доведат до висок риск за
правата и свободите на
физическите лица.
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Оценка на въздействието върху защитата на 

данните (ОВЗД): коцепцията на чл. 35  от Общ 

регламент за защита на данните (ОРЗД)

➢ съгласно ОРЗД, оценка на въздействието се извършва за високорискова
операция по обрабортване на лични данни, а НЕ върху поддържаните
регистри, както бе задължението до 25 май 2018 г.;

➢ не е необходимо ОВЗД да се извършва за операции по обработване, които са
били проверени от надзорен орган или от длъжностно лице по защита на данните
в съответствие с чл. 20 от Директива 95/46/ЕО, и които не са са се променили
след извършената проверка;

➢ ОВЗД може да се извърши за една операция по обработване, но и за набор от
сходни операции по обработване (сходни по своето естество, обхват, контекст,
цел и рискове);

➢ съгласно съображение (92), една оценка на въздействието би могла да обхваща
повече от един проект и да оцени множество сходни операции по обработване.
РГ 29 предоставя следните примери:

• напр. ако обществен орган или структура създават общо приложение/ платформа за
обработване на лични данни;

• напр. група общински органи създава сходна система за видеонаблюдение – една
ОВЗД, която обхваща обработването от отделните администратори; в такъв случай
общата ОВЗД следва да бъде споделена или направена публично достъпна.



Оценка на въздействието върху защитата на 

данните (ОВЗД): концепцията на чл. 35  ОРЗД

➢ проверка дали е налице висок
риск → основан на “прагов
анализ”:

• извършване на ОВЗД;

• необходима документация
(препоръчително - писмено).

➢ администраторът/
обработващият лични данни
трябва да направи
необходимите отстъпки и
оценки;

➢ ако въз основа на наличните
факти по време на оценката,
неточност не е предвидима →

няма нарушение на
задълженията на
администратора/
обработващия.



Чл. 35 във връзка с други разпоредби от 

Общия регламент за защита на данните 

(ОРЗД)
Необходим е анализ на риска и според: 
➢ чл. 25 „Защита на данните на етапа на проектирането и по

подразбиране“ - защитата на данните на етапа на проектирането

е важна мярка за намаляване на рисковете;

➢ чл. 32 „Сигурност на обработването“

• оценка на нивото на сигурност съгласно нивото на риск за правата и

свободите на гражданите (прилагане на подходящи технически и

организационни мерки за сигурност на данните, съобразно нивото на

риск);

• рискове от злоупотреба и външни атаки;

➢ чл. 35 “Оценка на въздействието върху защитата на данните“;

➢ също и рискове от планираното обработване само по себе си, не само от

изтичане на информация.



Защита на данните на етапа на 

проектирането и по подразбиране

(чл. 25 ОРЗД)

➢ защита на данните на етапа на проектирането и по
подразбиране са нови принципи, предвидени в чл. 25
ОРЗД;

➢ систематичен подход за спазване на законодателството за
защита на данните и за смекчаване / отстраняване на
рисковете;

➢ задължение за "прилагане на подходящи технически и
организационни мерки", за да:

• се прилагат принципите за защита на данните, като например
свеждане на данните до минимум, по ефективен начин и да
се интегрират необходимите предпазни мерки в
обработването;

• отговарят на изискванията на Регламентa и да защитават
правата на субектите на данни.
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Защита на данните на 
етапа на проектирането 

и по подразбиране
(чл. 25 ОРЗД)

Съчетано със задължителната оценка за
въздействието върху защитата на
данните (чл. 35) и строги правила за
обезщетение и отговорност (чл. 82):

➢ организациите припознават това като
„бизнес модел“ за защита на
данните;

➢ необходимите интердисциплинарни
умения са редки и много ценни;

➢ следователно, за първи път има
пазар на високо равнище за защита
правата на човека.
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Случаи, при които изготвянето на ОВЗД, е 

задължително (чл. 35 пар. 3)

➢ Систематична и подробна оценка на личните аспекти по

отношение на физически лица, която се базира на

автоматично обработване, включително профилиране, и служи

за основа на решения, които имат правни последици за

физическото лице или по подобен начин сериозно засягат

физическото лице.



Случаи, при които извършването на 

ОВЗД задължително

(чл. 35 пар. 3)

➢ Мащабно обработване на специални категории данни,

посочени в чл. 9, параграф 1, или на лични данни за

присъди и нарушения по чл. 10:
• кога обработването се счита за „в голям мащаб“?:

• количество данни;

• брой засегнати лица - не се отнася например до практиката на само

един лекар или един адвокат.

➢ Систематично мащабно наблюдение на публично

достъпна зона (пр. видеонаблюдение).



Критерии за „висок риск“ според 

Работната група по чл. 29
Основно правило: съществува висок риск, ако са изпълнени най-малко два от следните

девет критерия:

➢ оценяване или класификация (профилиране / оценяване на физически лица) –

финансови институции; при създаване на поведенчески или маркетингови профили въз

основа на уебсайт;

➢ автоматизирано вземане на решения с правно действие или подобно значително

въздействие;

➢ систематичен мониторинг – пр. видеонаблюдение в публична зона;

➢ чувствителни данни или данни за присъди и нарушения (чл. 9, 10);

➢ мащабно обработване на данни (съображение 91) – определя се съгласно броя на

засегнатите субекти на данни, обема на данните или обхвата на различните видове

данни, продължителността или непрекъснатостта, както и географският обхват на

дейността по обработване;

➢ сливане или напасване на данни;

➢ данни за уязвими лица (съображение 75) – пр. възрастни, деца, психично болни лица;

➢ иновативно използване или прилагане на нови технологични или организационни

решения – използване на пръстови отпечатъци;

➢ обработване на данни, което не позволява на страните да упражняват право или

ползване на услуга или изпълнение на договор (чл. 22, съображение 91).



Положителни и отрицателни списъци относно  

хипотезите на провеждането на ОВЗД

➢ Надзорният орган трябва да състави
списък на операциите по обработване
на лични данни, за които следва да се
извърши оценка на въздействието върху
неприкосновеността на личния живот
(положителен списък).

➢ Надзорният орган може да състави
списък на видовете операции по
обработване на лични данни, за които
не се извършва оценка на
въздействието върху
неприкосновеността на личния живот
(отрицателен списък).

➢ Механизъм за съгласуваност (чл. 63) за
координирането на тези списъци между
надзорните органи по отношение на
видовете операции по обработване,
засягащи няколко държави членки с цел
еднаквото прилагане на ОРЗД.



Становище на Европейският комитет по 

защита на данните (ЕКЗД) относно списък на 

операциите по обработване на лични данни 

на Комисия за защита на личните данни:
➢ обработване на биометрични данни – в съответствие;

➢ обработване на генетични данни във връзка и с друг критерий;

➢ обработване на данни за местоположение – препоръка за добавяне в списъка
с операциите по обработване, за които се изисква извършване на ОВЗД;

➢ обработване на лични данни, за което се прилага чл. 14, параграф 5, буква б),
в) и г) във връзка и с друг критерий;

➢ обработване, основаващо се на конкретно правно основание – да отпадне от
предложения списък;

➢ обработване, извършващо се от съвместни администратори – да отпадне от
предложения списък;

➢ процеси по обработване, извършвани от териториално разпределени/
трансгранични информационни системи – да отпане от списъка;

➢ обработване на данни, при което имаме миграция от една система към най-
малко още една във връзка с друг критерии;

➢ обработване на данни посредством нова/ иновативна технология в съчетание
с допълнителен критерий – задължение за определяне на този критерий;



Времеви график за изготвяне на 

ОВЗД

➢ моментът и методът за изготвяне на ОВЗД, трябва да бъдат
определени от администратора;

➢ препоръчително, подготовката за ОВЗД да започне в най-
ранния възможен етап от даден проект. Препоръчва се и
провеждането на обучение за повишаване на информираността
на служителите относно необходимостта от ОВЗД в рамките на
организацията;

➢ резултатите от проведена ОВЗД могат да дадат насоки при
търсенето на адекватни решения и да спомогнат ефективното и
своевременно изпълнение на изискванията за защита на
данните;

➢ ОВЗД ще навигира изпълнението на даден планиран проект от
концептуалния етап до окончателното му оперативно
изпълнение и демонстрира итеративния характер на процеса по
извършване на ОВЗД.



Преглед на ОВЗД

➢ в съображение (89) се посочва, че може да е необходим

повторен преглед на ОВЗД своевременно след извършването на

първата оценка. При извършване на ОВЗД времевата рамка за

рутинни проверки или бъдещи подновявания трябва да бъде

включена като част от документацията;

➢ трябва да се вземат предвид технологичното развитие, нова

правна уредба и промени в действията по обработване. Ако

възникне възможност за рискова ситуация, следва да се

извърши нова ОВЗД;

➢ документацията и докладът трябва не само да предоставят

информация за извършената ОВЗД, но и да изброяват всички

причини, поради които не може да бъде направена пълна ОВЗД

или за прекратяване на ОВЗД, след като са идентифицирани

високи рискове за субектите на данни.



Предварителна консултация с надзорния 

орган съгласно чл. 36 от ОРЗД

➢ В кои случаи се изисква извършване на предварителна
консултация с надзорния орган?
• когато ОВЗД покаже, че обработването ще породи висок риск за

правата и свободите на физическите лица;

• когато се обработват лични данни при изпълнение на задача от
обществен интерес, вкл. във връзка със социалната закрила и
общественото здраве (добавена хипотеза в ЗИДЗЗЛД).

➢ Надзорният орган трябва да отговори на това искане за
консултация в рамките на осем седмици, като този срок
може да бъде удължен с още шест седмици.

➢ За сложни и иновативни проекти се препоръчва да се
започне ОВЗД в най-ранния възможен етап, така че всяка
препоръка от надзорния орган може да бъде разгледана
при изпълнението на плана на проекта.



Кой отговаря за извършването на ОВЗД? 

➢ Отговорността за провеждането на ОВЗД е на администратора:

• първоначално, в своето предложение за Регламент, Комисията

поверява отговорността за провеждане на ОВЗД на обработващия

данните, който действа под инструкцията на администратора;

• за разлика от това, приетият текст на Регламента, в съображение 95,

посочва единствено, че обработващият следва да съдейства на

администратора, когато е необходимо и ако е изрично поискано.

➢ На практика е препоръчително, при уреждане на отношенията

между администратор и обработващ, в договора да се

съдържа задължение на обработващия да се включва и активно

да подпомага целия процес по изготвяне на ОВЗД:

• това е извън обхвата на чл. 28, пар. 3, който предвижда, че договорът

относно обработването трябва да предвижда, че обработващият следва

да гарантира за съответствие със задълженията по чл. 32 до 36.



Минимални изисквания за провеждане на 

ОВЗД 
➢ Чл. 35, пар. 7, б. а)-г) в съответствие със съображение 84

и 90 изисква минимум:
• системен опис на предвидените операции по обработване и целите на

обработването, включително, ако е приложимо, преследвания от
администратора законен интерес;

• оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по
обработване по отношение на целите;

• оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни,
посочени в параграф 1; и

• мерките, предвидени за справяне с рисковете, включително
гаранциите, мерките за сигурност и механизмите за осигуряване на
защитата на личните данни и за демонстриране на спазването на
настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните
интереси на субектите на данни и на други заинтересовани лица.

➢ Букви а) и г) са прояви на така нареченият от ОРЗД
„подход, основан на риска“.



Извършване на ОВЗД– контролен списък I 

1. Започване на проект:

➢ определяне на екип: юристи, инженери, специализирани отдели, ДЗЛД,

ако е необходимо и външни консултанти:

• планиране на време и ресурси;

• ангажиране на ръководството.

2. Описание на планираните действия по обработване и целите им.

3. Събиране на информация относно мнението

на субектите на данни или техни представители:

➢ задължително, ако е предвидена или съществува такова 

мнение;

➢ включително информация относно

засегнатите лица.

4. Оценка на необходимостта и 

пропорционалността. 



Извършване на ОВЗД– контролен списък II

5. Идентифициране и оценка на рисковете за засегнатите лица:

➢ вероятност;

➢ последици от реализирането на риска;

➢ резултатът от тези два фактора е крайната стойност на риска.

6. Взимане на мерки за преодоляване на риска.

7. Документиране на ОВЗД (доклад) с доказателства за

съответствие с изискванията на ОРЗД.

8. Текуща проверка / оценка, че предположенията и прогнозите,

направени в ОВЗД, са правилни и че обработването се

извършва в съответствие с изискванията на ОВЗД.



Документация: 

Доклад за ОВЗД
➢ Препоръчително: отразяване на процеса на

ОВЗД в документация в смисъла на "жив
документ".

➢ Докладът за ОВЗД по същество определя
процедурата:

• включително представяне на фактите в
смисъл на систематично описание на целия
предмет на оценката ("цел на оценката") и
резултатите от процеса на ОВЗД.

➢ ОРЗД не предвижда каквито и да било
специфични правила за изготвянето на
доклад за ОВЗД, нито за процеса за
извършване на ОВЗД.

➢ Критериите, посочени от Работната група по
чл. 29, в Анекс 2 на WP248, по същество са
базирани на чл. 35, пар. 7 ОРЗД.

➢ новият стандарт ISO / IEC 29134
предоставя указания за извършване на
оценки на въздействието върху
неприкосновеността на личния живот и за
структурата и съдържанието на доклада за
оценка:

1. Релевантни изисквания за поверителност.

2. Описание на обхвата.

3. Описание на използваните критерии за
риск.

4. Участници в изпълнението.

5. Консултирани заинтересовани страни.



Препоръки

➢ документиране на всички решения, по-специално защо, ако е
необходимо, защо не е извършена оценка на въздействието
върху защитата на данните;

➢ в случай на съмнение – извършване на ОВЗД;

➢ включване на вътрешни и външни заинтересовани лица;

➢ използване на примери, добри практики, и, ако е подходящо,
резултати от подобни, вече извършени ОВЗД;

➢ вземане на мерки за минимизиране на риска на ранен етап от
всеки проект, включващ обработване на данни, може да
помогне за поддържането на бюрократичните усилия на разумно
ниско ниво;

➢ публикуване на ОВЗД:

• особено от публичните власти;

• демонстрира информираност относно значението на
поверителността и изгражда доверие.



Време за 

Вашите 

въпроси



Допълнителни 
източници: 

➢ Насоки относно оценката на
въздействието върху защитата на
данни (ОВЗД) и определяне дали
съществува вероятност
обработването „да породи висок
риск” за целите на Регламент
2016/679

➢ Видеонаблюдението

➢ Оценка на въздействието за
защита на данните – ключова
част от спазването на GDPR

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp248 rev_01_bg.pdf
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=424
http://privacyblog.dpc.bg/index.php/2018/09/05/12-data-protectionimpact-assessment-bg/


БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

prolegis@netlaw.bg

mailto:prolegis@netlaw.bg


Прозрачност

Деница Кожухарова

Фондация „Право и Интернет“



Значение на принципа на прозрачност в 

ОРЗД

➢ Принципът на прозрачност е свързан с принципите на
добросъвестност и отчетност. Член 5 (Принципи,
свързани с обработването на лични данни) задължава
администраторите да докажат, че личните данни се
обработват по прозрачен начин и че са спазени
задълженията на Регламента.

➢ Според препоръките на Работната група по чл. 29, целта
на принципа е да оправомощи гражданите да търсят
отговорност от администраторите и да упражняват
контрол над личните си данни.

➢ Тази цел се постига чрез въвеждане на специфични
изисквания, които трябва да бъдат спазвани на всеки
етап от обработването: преди началото на
обработването или при събирането на личните данни
и през целия период на обработването.



Елементи на 

прозрачността в 

Общия 

регламент за 

защита на 
данните



“Кратка, прозрачна, разбираема и 

леснодостъпна форма”

➢ Първите две части от това изискване означават, че
администраторите трябва да предоставят информацията и
да водят комуникацията с гражданите по ефикасен начин, в
кратка форма, за да се избегне т.нар. „заливане с
информация“ (или казано по друг начин – претоварване на
лицето с информация).

➢ Един вариант да се постигне това е използването на
многопластови съобщения, чрез които субектите се
информират за правата си постепенно (например може най-
важната информация да се предостави в кратко съобщение,
а останалата част – при самото събиране на данните (пр.
при попълване на формуляр). Тази информация трябва да
бъде представена отделно от информацията, несвързана с
защита на личните данни, като например формуляр за
административна услуга.



“Кратка, прозрачна, разбираема и 

леснодостъпна форма”

➢ Изискването информацията да е „разбираема“ означава, че тя

следва да може да бъде разбирана от средностатистическия

гражданин в съответната община. Гражданите трябва да могат

предварително да определят какви са обхватът и последствията от

обработването.

➢ Препоръчително е администраторите да представят

недвусмислено най-важните резултати от обработването, особено

когато те може са засегнат основните човешки права на лицата.

➢ Последният елемент на прозрачността - „леснодостъпна форма“-

следва да се разбира като липса на необходимост гражданите сами

да търсят информация относно обработването на лични данни.

Вместо това тя трябва да им е представена по лесен и достъпен

начин, така че да могат да получат достъп до нея без полагането на

каквито и да е било усилия.



“Ясен и прост език”
➢ Това изискване означава, че информацията трябва да бъде предоставена по

най-простия възможен начин, като се избягват сложни езикови конструкции.

➢ Информацията не трябва да бъде формулирана с абстрактни или двузначни

термини или пък да позволява различни тълкувания. Целите и правното

основание за обработването трябва да са ясни. Неясни формулировки на

целите на обработване, като „за развиване на бъдещи продукти и услуги“

или „за проучване“, трябва да се избягват. Информацията, предоставена на

лицето, не трябва да съдържа твърде много правни, технически или

специализирани термини.

Пример за „ясен и прост език“:

Община „Х“ може да използва Вашите лични данни за да Ви предостави

административни услуги.

Община „Х“ обработва посочените лични данни: имена, гражданство, адрес, други

паспортни данни, и др. под. от подавани заявления/ декларации – законоустановени

образци с оглед предоставяне на набора от административни услуги, достъпни тук:

.... Вашите лични данни се обработват на основание спазване на законово

задължение, както и упражняване на официални правомощия, предоставени на

администратора на лични данни и т.н. - обозначени са личните данни, правното

основание, препратка към административните услуги и т.н., липсват формулировки

като „може“, „би могло“, „възможно“ и др. под.



Предоставяне на информацията на деца 
и други уязвими лица

➢ По отношение на предоставяне на информация за

обработване на лични данни на деца, местните власти

трябва да се уверят, че лексиката, тонът и стилът на

изразяване са подходящи и се възприемат, така че те да

могат да разберат, че съобщението/ информацията са

насочени към тях.

➢ Когато информация се предоставя на уязвими членове на

обществото (вкл. хора с увреждания, хора, които може да

изпитват затруднения по отношение на достъпа до

информация), администраторът трябва да предвиди

подходящи начини за предоставяне на информация на тези

лица.



Начин на представяне на информацията (1)

➢ „безплатно“ - администраторите на лични данни не могат да таксуват

гражданите за това, че им предоставят информация съгласно чл. 13 и

чл. 14 (Информация, която се предоставя на субекта), или за

съобщаване и действия, предприети с оглед чл. 15 –22 (Права на

субектите на данни) и чл. 34 (Съобщение за нарушения на

сигурността на субектите на данни).

➢ по подразбиране, формата за предоставяне на информация и

комуникация с гражданите е писмена;

➢ ОРЗД позволява информацията да бъде предоставена и по други

начини, включително електронно;

➢ устното предоставяне на информация не означава задължително устна

информация, предоставена “на живо“. Този термин може да се разбира

и като автоматизирана информация. Администраторът трябва да

осигури на субекта възможност да слуша повторно предварително

записани съобщения, особено когато става дума за незрящи хора или

хора с други трудности да възприемат информация в писмена форма.



Информация, която трябва да се предостави на 
субектите



Каква информация трябва да се 

предостави?

ОРЗД определя каква информация трябва да се предостави на
лицата, чийто данни се обработват. Регламентът прави разлика между
случаите, когато информацията е пряко предоставена от лицето (чл.
13), и случаите, когато не е (чл. 14).

Местните власти трябва да предоставят:
➢ данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с

него;

➢ координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

➢ целите на обработването, за които личните данни са предназначени, както и
правното основание за обработването – местните власти основно
обработват лични данни на основание чл. 6, пар. 1, буква д) от ОРЗД, а
именно при упражняване на официални правомощия, които са предоставени
на администратора; както и на основание чл. 6, пар. 1, буква в)

➢ информация за вида на данните, които се обработват, когато не са били
предоставени от субекта на данните;

➢ данните, които идентифицират възможните получатели на данните – това не
включва само трети лица, но и лицата, обработващи данните, както и
съвместните администратори. Администраторът трябва да дефинира
различните категории получатели на данни по най-конкретния възможен
начин.



Каква допълнителна информация трябва

да се предостави?

➢ подробна информация относно предаването на данни на трети
държави, фактът, че това се прави, както и данни относно приложимите
гаранции;

➢ периодът, за който данните ще се съхраняват или критериите, по които
този период ще се определи;

➢ правото на всеки един гражданин да поиска от администратора
достъп до информация или коригирането или изтриването ѝ, както и
правото да се поиска ограничаване на обработването, да се
направи възражение срещу обработването, както и правото на
преносимост на данните;

➢ когато правното основание на обработването е съгласие, правото на
лицето да оттегли това съгласие по всяко време;

➢ правото на жалба до контролен орган;

➢ наличието на автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране, и важна информация за приложената логика, както и
значението и възможните последствия за лицето от подобен тип
обработване на данните.



Каква допълнителна информация трябва

да се предостави?
➢ информацията за профилирането не само трябва да е леснодостъпна за

субектите, но и да бъде представена на тяхното внимание. Администраторът

трябва да уведоми субектите за логиката и критериите, използвани за

автоматичното взимане на решения, като използва подходящ подход и

достъпен език, без сложни обяснения на алгоритъма.

➢ когато данните не са получени пряко от определено лице, администраторът

трябва да предостави информация кой е източника, предал личните данни. Ако

данните са получени пряко от определено лице, администраторът трябва да го

уведоми дали обработването е в изпълнение на законово задължение.

➢ администраторите трябва да информират гражданите, ако планират да

обработват данни за други цели, извън тези, за които са събрани. Гражданите

следва да получат информация за тези други цели и всякаква по-нататъшна

относима информация, подобна на информацията, която се предоставя за

първоначалната цел (период на обработването, правно основание и др). Би

било полезно да се информират лицата за евентуално бъдещо обработване

още при първоначалното събиране на данните, ако е вероятно, че такова ще

бъде осъществено предвид дейността на администратора.



Кога се предоставя информация?

➢ информация относно обработването се дава на лицата в момента

на събиране на данните;

➢ когато данните не се събират пряко от гражданите, а от друг

източник (например от държавна информационна система),

информацията трябва да се предостави в разумен срок, но не по-

късно от един месец от придобиването, в зависимост от

обстоятелствата.

➢ Има два специфични случая:

▪ първо, когато данните се използват за комуникация със

лицето, информацията трябва да се предостави най-късно при

първия контакт с него;

▪ второ, ако се очаква данните да се предоставят на друг получател,

най-късно при първото им предоставяне на този друг получател.



Кога да се направи съобщение в случай на 

промени в информацията по прозрачността, 

която администраторите трябва да предоставят?

➢ Когато промяната в информацията може да има сериозен

ефект върху определено лице, администраторът е длъжен да

уведоми лицето в разумен срок преди промяната да бъде

осъществена.

➢ Гражданите трябва да имат на свое разположение достатъчно

време да обмислят естеството и ефекта на промяната и да

упражнят правата си по ОРЗД, като например да възразят

срещу обработването. Работната група по чл. 29 препоръчва

редовно уведомление на лицата относно обхвата на

обработването.

➢ Когато се планира да се обработват данни за други цели, извън

тези, за които те са придобити, лицата трябва да се

информират преди да е започнало новото обработване.



Условия 

Условията на

предоставяне на

информация са

начините, по

които

администратори

те изпълняват

задълженията

си по ОРЗД да

информират

гражданите.



Съобщения относно нивото на защита на

личните данни

➢ По отношение на онлайн платформите, е препоръчително

да се използват многопластови съобщения, които да

пренасочват към различните категории информация, които

трябва да се предоставят на лицата, вместо да се използва

едно цялостно съобщение.

➢ Този подход позволява на потребителите да отидат

директно на секцията от съобщението, която искат да

прочетат. Когато се съставя подобно многопластово

съобщение, администраторите трябва да се опитат да

осигурят ясно и прегледно съдържание, така че субектите

лесно да могат да разберат къде да намерят всяка част от

информацията.



“Push” & “pull” уведомления

➢ При pull уведомленията потребителите на сайта трябва сами да
поискат информация, в случая такава за обработването на
данните им:

• Пример: бутон “научи повече”, където потребителите могат да
управляват настройките си.

➢ При push уведомлението съобщението изскача на екрана без
активни действия от страна на потребителя:

• Пример: „навременно“ уведомление се използва за
предоставянето на специфична информация за защитата на
личните данни, която се появява, когато е най-приложима за
субекта. Този формат може да е полезен например когато
местните власти имат сайт с определени онлайн услуги, които
се използват чрез попълване на формуляр. Подобно
„навременно“ уведомление може да се появява преди
гражданинът да попълни онлайн заявление.



Други видове „подходящи мерки“

Извън виртуалната среда,
подходящи мерки биха могли да са:

➢ при разпространение на
хартиени копия – писмени
обяснения, листовки;

➢ при телефонни разговори: устни
обяснения от човек,
автоматични предварително
записани съобщения с опции да
се чуе повече информация;

➢ QR кодове, гласови съобщения,
писмени съобщения на smart
устройство, съобщения по СМС,
електронна поща и други;

➢ при личен контакт – устни
обяснения, писмени обяснения
в хартиен или електронен
формат.



Добра практика за предоставяне на 
информация

https://www.youtube.com/watch?v=ZqzGM8nUsDo

https://www.youtube.com/watch?v=ZqzGM8nUsDo


Визуализация

➢ ОРЗД въвежда инструменти за визуализация (изреждайки по-

конкретно икони, сертификати, печати и знаци за защита на

личните данни);

➢ Идеята на иконите е да представят на субектите

информацията по достъпен начин, използвайки

стандартизирани символи/картинки, разпознаваеми в целия

ЕС;

➢ Съставянето на такъв „кодекс с икони“ все още не е

започнало. ОРЗД въвежда също сертифициращи механизми в

защитата на лични данни, печати и знаци, чрез които да се

демонстрира съответствие с Регламента.



Визуализация

➢ Механизмите за сертификация
се установяват от страните
членки, от Европейския
надзорен орган по защита на
личните данни или от
Комисията и целта им е
администраторът да
демонстрира спазването на
изискванията на ОРЗД,
предприемайки технически и
организационни мерки, за да
изпълни стандартите за защита
на личните данни.

➢ Такива средства могат да се
приложат при организации,
които не са публични власти,
като например общински
дружества.



Упражняване правата на гражданите

➢ Гражданите имат право да получат информация от

администраторите по отношение на обработването на

личните им данни.

➢ Информацията, която трябва да се предостави по ОРЗД,

е изрично изредена в чл. 13 и чл. 14, като лицата не

следва да подават искане или да предприемат каквито и

да било други стъпки, за да се сдобият с нея, за разлика

от случаите, в които упражняват другите си права (право

на достъп, право на коригиране, право на изтриване и

други).



Изключения от задължението да се 

предостави информация
➢ Когато данните са придобити пряко от гражданите, местните власти

не е необходимо да предоставят информация, ако гражданите
вече разполагат с такава;

➢ Когато данните не са придобити директно от лицето, изключенията са
повече:
▪ когато лицето вече разполага с такава информация;

▪ когато предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или
изисква несъразмерно големи усилия, или ще направи изпълнението на
целта на обработването невъзможно, или сериозно ще я затрудни –
например ако администраторът на лични данните не разполага с
никакви контакти на лицето;

▪ когато получаването или разкриването на лични данни е изрично
разрешено от правото на ЕС или националното право, което ще е най-
честата хипотеза при местните власти;

▪ когато личните данни са обект на задължение за пазене на служебна
тайна според правото на ЕС или националното право, като такова
включва всяко законово задължение за поверителност; това изключение
може да се приложи в хипотеза на общински дружества и други подобни
организации.



Прозрачност и нарушение на сигурността 

на личните данни

Съобщението за нарушение на сигурността на

личните данни трябва да отговаря на

изискванията за предоставяне на информация

на ясен и прост език, които се прилагат за всяка,

проведена със субекта на данни, комуникация

по отношение на неговите права или отнасяща

се до предоставяне на информация по чл. 13 и

14.



Заключение

➢ Принципът на прозрачност е един от

фундаментите на ОРЗД.

➢ Той дава многобройни гаранции, че физическите

лица ще могат да получат цялата информация,

необходима за осведомяването им относно

обработваните личните данни, и за ефективното

упражняване на правата по ОРЗД.

➢ Тази информация трябва да е лесна за разбиране и

на ясен и прост език.



Заключение

➢ Съветът към местните власти е да изготвят списък с цялата информация,
изисквана по ОРЗД, и да изберат най-добрите средства да достигнат до
съответните субекти на данни (гражданите; персонал; други физически
лица – работещи, представляващи и/или лица за контакт на контрагенти и
т.н.), чиито данни обработват:

• например, могат да поставят плакати и табла с информация на
общодостъпните места в сградите си и да разпространят листовки с
информация за данни, които се обработват на граждани;

• да се предостави политика за защита на лините данни на персонала
срещу подпис от служителя;

• да публикуват информация на уеб страницата и т.н.

➢ Електронните средства може да са полезни, ако организацията има
онлайн сайт/платформа, но хартиените копия също са необходими в
определени ситуации. Специално внимание трябва да се обърне на
изискванията на ОРЗД в случаите, когато порталите на местните власти
предоставят онлайн услуги;

➢ Някои общински дружества (като например дружества за обществен
транспорт) извършват различни видове обработване на лични данни и
работят с огромни бази данни, следователно трябва да положат
особени усилия да съставят вярно информацията по чл. 13 и чл. 14.



Време за 

Вашите 

въпроси



Допълнителни 
източници:

➢ Насоки относно
прозрачността съгласно
Регламент 2016/679

➢ Твоите лични данни и
интернет – съвети за
деца

➢ Личните данни и
интернет – съвети за
родители

➢ Принципът на
прозрачност по GDPR

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp260rev01_bg.pdf
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=425
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=426
http://privacyblog.dpc.bg/index.php/2018/03/16/the-transparency-principle-under-gdpr-bg/


БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

prolegis@netlaw.bg

mailto:prolegis@netlaw.bg


Разкриване на информация или 

правото на достъп на субекта на 

данните

член 15 ОРЗД

Деница Кожухарова

Фондация „Право и Интернет“



Право на достъп: Правна рамка

➢ Член 15: Право на достъп на
субекта на данните

➢ Съображение 63

Всяко физическо лице следва да
има право на достъп до
събраните лични данни, които
го засягат, и да упражнява това
право лесно и на разумни
интервали, за да бъде
осведомено за обработването
и да провери
законосъобразността му…

➢ Съображение 64

Администраторът следва да
използва всички разумни мерки за
проверка на самоличността на
субекта на данни, който иска
достъп, по-специално по
отношение на онлайн услугите
и онлайн идентификаторите…



Право на достъп: функция и цел

➢ Целта на това право е субектът на данните да получи информация за
съдържанието и подробностите относно обработваните за него данни, с
цел евентуалното упражняване на други права (напр. коригиране или
заличаване съгласно член 16 ОРЗД) или да се направи една своеобразна
проверка за законосъобразност на обработването.

➢ Това право е един от фундаментите на правилата за защита на
личните данни

• основа, върху която субектът на данните да стъпи при упражняването на други
свои права;

• администраторите на данни трябва да бъдат добре подготвени за подобен
сценарии.

➢ Най-добрата подготовка за тези проверки е воденето на добре
структурирани и възможно най-подробни регистри на дейностите по
обработване. В допълнение, разписване и въвеждане на политика за
защита на личните данни, или друг подобен документ, насочен към
конкретните субекти на данни, който да вмества пълния набор от
информация за дейностите по обработване, касаещи конкретни субекти на
данни.



Същност на правото на достъп до  

информация

1. Право да се поиска от администратора да
потвърди дали данните се обработват или не:
➢ също и „отрицателна информация“, ако не се обработват

никакви данни.

2. Правото да се получи копие от личните данни:
➢ за допълнителни копия, поискани от субекта на данните,

администраторът може да наложи разумна такса въз
основа на административните разходи;

➢ ако заявлението е подадено по електронен път → по
възможност, информацията се предоставя в широко
използвана електронна форма, освен ако субектът на данни
не е поискал друго.



Чл. 15, пар. 1 ОРЗД 

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данните има право да получи от администратора

потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с

него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната

информация:

➢ целите на обработването;

➢ съответните категории лични данни;

➢ получателите или категориите получатели, пред които са или

ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в

трети държави или международни организации;

➢ когато е възможно, предвидения срок, за който ще се

съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно,

критериите, използвани за определянето на този срок;
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Чл. 15, пар. 1 и 2 ОРЗД 

Право на достъп на субекта на данните
➢ съществуването на право да се изиска от администратора

коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на
обработването на лични данни, свързани със субекта на данните,
или да се направи възражение срещу такова обработване;

➢ правото на жалба до надзорен орган;

➢ когато личните данни не се събират от субекта на данните,
всякаква налична информация за техния източник;

➢ съществуването на автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, посочено в член 22, пар. 1 и 4, и
поне в тези случаи съществена информация относно използваната
логика, както и значението и предвидените последствия от това
обработване за субекта на данните;

➢ когато личните данни се предават на трета държава или на
международна организация, субектът на данните има право да
бъде информиран относно подходящите гаранции по чл. 46 във
връзка с предаването (чл. 15, пар. 2 ОРЗД).
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Съдържание на информацията - преглед
чл. 15, пар. 1 ОРЗД Съдържание на информацията

А) целите на обработването

Б) съответните категории лични данни, които се обработват;

В) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат

разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави

или международни организации

Г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се

съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно - критериите,

използвани за определянето на този срок;

Д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране

или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на

лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи

възражение срещу такова обработване;

Е) правото на жалба до надзорен орган;

Ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква

налична информация за техния източник;

З) съществуването на автоматизирано вземане на

решения, включително профилирането, посочено в член 22, ал. 1 и 4, и

поне в тези случаи съществена информация относно използваната

логика, както и значението и предвидените последствия от това

обработване за субекта на данните.

пар. 2 Когато личните данни се предават на трета държава или на

международна организация, субектът на данните има право да бъде

информиран относно подходящите гаранции по чл. 46 във връзка с

предаването.



Колко време има администраторът да 

отговори (краен срок)?

➢ По принцип, на подадено заявление за достъп до информация
трябва да бъде отговорено своевременно, но не по-късно от един
месец след получаване на заявлението (чл. 12, ал.3 от ОРЗД).

➢ Този период може да бъде удължен за още два месеца, ако е
необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на
заявленията.

➢ Администраторът уведомява субекта на данни за удължаването
на крайния срок:

• в рамките на един месец след получаване на искането;

• заедно с причините за забавянето, и

• информация относно възможността за подаване на жалба.

➢ Внимание! Цялата комуникация между администратора и субекта
на данни трябва да се води на ясен и прост език в точна,
прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.
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Форма на искането и отговора

➢ Регламентът не съдържа изискване за формата, в която

следва да бъде направено заявлението. Искането може да

бъде направено устно, писмено или в електронен формат

(например чрез електронна поща).

➢ Администраторът може да предостави исканата информация

във всяка подходяща форма, но следва да се отбележи

следното:

• най-добре е на писмено заявление също да бъде

отговорено писмено;

• общ похват, използван в миналото в някои държави (пр.

Германия), е, че заявителят трябва да подаде копие от

документ за самоличност към своето заявление, а

администраторът да изпрати отговора като препоръчано

писмо.

9

➢ Ако заявителят поиска, информацията може да бъде предоставена устно, при условие

че самоличността на субекта на данните е установена в друга форма (напр. субектът

на данни се е идентифицирал с документ за самоличност).

➢ Ако субектът на данните подаде заявление по електронен път
• информацията също се предоставя в електронен формат;

• ако е възможно, администраторът може също да предостави отдалечен достъп до

сигурна система, която дава на субекта на данни пряк достъп до личната му

информация.



Задължение за доказване на самоличността 

на подателя на заявлението като субект на 

данните 
➢ Самоличността на лицето, което иска информацията

(заинтересованото лице), трябва да е установена:

• администраторът може да поиска допълнителна информация, ако има

"основателни съмнения" относно самоличността на физическото лице,

подало заявлението (вж. чл.12, ал.6).

➢ Съображение 64: администраторът следва да използва всички

разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни

-> по-специално по отношение в областта на онлайн услугите и

онлайн идентификаторите;

➢ може да възникне нарушение на сигурността на личните данни, ако те

бъдат предадени на грешния получател.
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Задължение за доказване на самоличността 

на подателя на заявлението като субект на 

данните 

Националното законодателство в тази връзка:
➢ Съгласно чл. 37б, ал. 1 ЗИДЗЗЛД:

• правата по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 се осъществяват с

писмено заявление до администратора на лични данни или по друг

определен от администратора начин.

• заявление може да се отправи и по електронен път при условията

на Закона за електронния документ и електронните

удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

• заявление може да се подаде и чрез действия в потребителския

интерфейс на информационната система, която обработва

данните, след като лицето е идентифицирано със съответните за

информационната система средства за идентификация.
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Възстановяване на разходите относно 

предоставянето на информацията

➢ По принцип, информацията трябва да бъде предоставена

безплатно (вж. член 12, ал.5 от ОРЗД).

➢ Въпреки това, в случай на явно неоснователни или по-специално

повтарящи се прекомерни искания от страна на субекта на данни,

администраторът може да:

• наложиразумна такса, като се вземат предвид 

административните разходи за 

уведомяване, съобщаване или 

прилагане на исканата мярка; или 

• откаже да действа по заявлението.
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Задължение  заявителят  да  участва

➢ Такова задължение за сътрудничество е споменато само

в съображение 63:

• в доктрината се приема, че такова съществува;

• когато администраторът обработва голямо количество

информация относно субекта на данни, администраторът

следва да може да поиска от субекта на данните, преди

да бъде предадена информацията, да посочи точно

информацията или дейностите по обработването, за

които се отнася искането.

• на практика, подобен проблем може да бъде разрешен в

изготвените от общината образци за упражняване на

правата на субектите на данните.
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Права  на  трети  лица, които  да  се  

вземат  предвид  при предоставянето на 

информация

➢ Член 15, пар. 4 от ОРЗД, правото да се получи
копие, не трябва влияе неблагоприятно
върху правата и свободите на други лица
• освен това, съображение 63 гласи, че "[т]ова право

не следва да влияе неблагоприятно върху правата
или свободите на други лица, включително върху
търговската тайна или интелектуалната собственост,
и по-специално върху авторското право за защита
на софтуера. Тези съображения обаче не следва да
представляват отказ за предоставяне на цялата
информация на съответния субект на данни.”

➢ Като правило, личните данни на трети лица

(пр. името на лицето, което обслужва

гражданина), трябва да бъдат изтрити

от копието

на лични данни, което ще се предостави

на заявителя.
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Контролен списък за предоставяне на 
информация при поискване

Задължен  ли  съм  да  предоставям информация?

• Ако публичен орган е само обработващ, но все пак получава молба, тя трябва незабавно да се 
препрати на администратора.

Проверка на самоличност

• Ако  има  съмнения  относно самоличността: поискване на  доказателство  – предоставяне  на 
документ за самоличност.

Разкриването   на   информация безплатно ли е? 

• Ако на заявителя често е давана една и същата информация или ако искането сериозно затруднява
администратора, е възможно да се наложи административна такса.

Обработват  ли  се  въобще  лични данни на заявителя? 

• Ако не се съхраняват лични данни на заявителя, или  ако данните вече са  били изтрити → негативна 
информация

Какви данни и информация трябва да предостави?

• Трябва  да  се  предоставят  всички данни, които се съхраняват за съответното лице. Трябва да се спазват 
правата  на трети  лица. 

Предоставяне на информация 

•Администраторът трябва да избере правилния канал според необходимостта и метода за удостоверяване на 
самоличността на субекта на данните.



Допълнителна информация относно 

заявлението за упражняване на правата 

на субектите на данни, в т.ч. и правото на 
достъп съгласно чл. 15 ОРЗД

В чл. 37в, пар. 1 ЗИДЗЗЛД се предвижда завлението за упражняване на

права да съдържа:

➢ име, адрес, ЕГН/ЛНЧ/ или друг аналогичен идентификатор или други

идентификационни данни на съответното физическо лице, определени

от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

➢ описание на искането;

➢ предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от

Регламент (ЕС) 2016/679;

➢ подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Ако заявлението се подава от упълномощено лице, то към него трябва да

се приложи и пълномощното.



Време за 

Вашите 

въпроси



Допълнителни 
източници:

➢ Права на физическите

лица

➢ Упражняване на

правото на достъп до

собствени лични данни

чрез получаване на

копия от документи,

съдържащи лични

данни

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=694


БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

prolegis@netlaw.bg
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Подготовка на местните власти за 

приложението на новата правна уредба за 

защита на личните данни

ProLegis



Мисия на проекта

▪ Да представи на вниманието на служителите на местните власти основните
моменти в европейската реформа за защита на данните, и по специално
Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) с цел да се даде
възможност за законосъобразно изпълнение на служебните им
задължения, спазвайки основните права на човека.

➢ Да се разработят специализирани учебни материали и методология,
съобразени с нуждите на служителите на местните власти.

➢ Да се обучат най-малко 200 служители в местните власти в
партньорските държави, относно разпоредбите на Общия регламент
за защита на данните (и функциите и отговорностите на
Длъжностнното лице по защита на данните, на ниво местна власт.

➢ Да се пилотира платформа за онлайн обучение, предоставяща на
заинтересованите лица изработените учебни материали, под
формата на онлайн модули.



Партньори

Консорциумът на ProLegis обединява 6 партньора от 6

различни страни членки, които се допълват един с друг

със своята разностранна експертиза - научни

изследвания, защита на данни, публична

администрация. ФПИ, като координатор, подбра

партьорите на база на тяхната експертиза и капацитет в

съответната област. Обединявайки техните широки

партньорски мрежи, партньорите осигуряват засилено

участие от страна на целевите групи в планираните

дейности.



Предстоящи 

дейности:

➢ Пилотиране на 

програма за онлайн 

обучение

➢ Провеждане на още 

едно обучение за 

служители в общини у 

нас

➢ Публикации 

➢ Международна 

конференция   



Финансираща програма

Проектът се
осъществява с
подкрепата на
програма „Права,
равенство,
гражданство“ 2014-
2020 на Европейската
комисия в рамките на
договор № 769143.



Къде може да ни намерите?

https://www.prolegisproject.eu/index.php/bg/

https://www.facebook.com/pg/ProjectProLegis

https://www.linkedin.com/company/project-prolegis/

https://twitter.com/ProLegis_

https://www.prolegisproject.eu/index.php/bg/
https://www.facebook.com/pg/ProjectProLegis
https://www.linkedin.com/company/project-prolegis/
https://twitter.com/ProLegis_


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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