СПРАВКА
ЗА СТАНОВИЩАТА, ИЗРАЗЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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Предложение/
Бележки
Считаме, че приложената към ЗИД на Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) предварителна оценка на
въздействието не отговаря на методологическите
изисквания, нито на българската правна уредба на
института, нито на най-добрите практики на
Европейската комисия в тази насока.
Вариантите на действие са класифицирани като
"недопустим", "допустим" и "допустим и
предпочитан". От една страна става въпрос за
използване на неточна терминология, защото
НОМИОВ говори за "възможни" варианти. От друга
страна, противоречи на всякаква логика
задължителният по чл. 16, т. 4, НОМИОВ за
разглеждане вариант "Без действие" да бъде определян
като "недопустим", доколкото това е правна категория,
свързана с наличието на порок при прилагането на
дадена процедура.
Големият проблем в случая обаче е, че тази
класификация е направена още преди вариантите да
бъдат описани (вж. т. 4 "Варианти на действие").
Оценката трябва да идентифицира проблема и да търси
неговото разрешение, включително чрез получаване на
позицията на заинтересованите страни непредубедено

Отразяване
Не се
приема.

Коментари
Мотивите за избрания подход
при анализ на възможните
варианти са изложени
подробно в самата оценка.
Оценката е съгласувана с
дирекция „Модернизация на
администрацията“ в МС.
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и безпристрастно, а не да фаворизира даден вариант
още в самото си начало. Това я прави изначално
предрешена и субективна и я лишава от нейното найважно предназначение на обективно обосновано
експертно становище относно най-доброто, от гледна
точка на обществения интерес, разрешаване на
проблема, извлечено на база доказателства и вариантен
анализ.
На второ място, вариант 2 и 3 са всъщност подварианти на едно и също разрешение на
идентифицираните проблеми, а именно - регулиране
чрез законов нормативен акт. При идентифицирането
на вариантите е задължително да се осмислят
възможностите за прилагане на подзаконова
нормативна уредба, както и алтернативни подходи на
регулиране като саморегулиране, съвместно
регулиране, доброволни споразумения,
информационни и образователни кампании,
въвеждането на стандарти и други. Вариантите трябва
да са разработени по начин, който да позволява
диференцирането им на базата на тяхната
функционалност чрез критериите за ефективност,
ефикасност и съгласуваност с действащото
законодателство и приоритетите на държавата.
Тенденциозността и едностранчивостта на оценката
продължава и в частта, посветена на разглеждането на
негативните и положителните въздействия на
вариантите (съответно т. 5 и т. 6). Докато за първите
два варианта подробно са описани възможните
негативни въздействия, то за предварително обявения
като "предпочитан" вариант е декларирано, че "такива
не може да има" по всеки един от задължителните за
разглеждане аспекти на въздействията (икономически,
социален, екологичен). Каквато и да било обосновка,
подкрепяща тези изводи липсва. Аналогична е
ситуацията по отношение на положителните
въздействия, където картината е огледална, като при
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вариант "Без действие" е посочено единствено, че "при
този вариант не са идентифицирани положителни
въздействия за нито една от заинтересованите страни".
Икономическите, социалните и екологичните
въздействия дори не са споменати. При вариант 2
съществува отчетено едно положително въздействие, а
социални и екологични, според авторите на оценката,
отново "не може да има". Въз основа на какви данни и
информация се прави този категоричен извод - не става
ясно.
Поради това считаме, че в този си вид - обусловена от
предварително зададения краен резултат - оценката на
въздействието не изпълнява своята основна цел: да
даде обективен отговор на въпроса "Кое е найподходящото разрешение на адресирания проблем?" и
много ясно, точно и обосновано да обясни защо това е
така.
На последно място, считаме, че срокът на
Приема се.
обществената консултация по проекта на нормативен
акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза
не е налице изключителен случай. Посоченият в
мотивите на ЗИД аргумент в полза на необходимостта
от намаляване на срока на обществената консултация
е: "В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4 от Закона за
нормативните актове по законопроекта са проведени
обществени консултации с гражданите и юридическите
лица, като срокът за предложения и становища е
намален на 14 дни, предвид обстоятелството, че
наближава крайният срок за транспониране на
Директива 2016/680/ЕС." Крайният срок за
транспониране на Директивата е 4 май 2018 г. В
същите тези мотиви е изрично посочена датата на
публикуване на Директива 2016/680/ЕС - 6 май 2016 г.,
т.е. администрацията е разполагала с почти 2 години за
транспониране на Директивата. В случая очевидно
става въпрос за лоша организация и липса на
планиране при работата на администрацията, а не за

Обществените консултации
по проекта на ЗИД на ЗЗЛД са
проведени в пълния 30 дневен
срок съгласно чл. 26, ал. 4,
пред. 1 от ЗНА.
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"изключително обстоятелство" по смисъла на чл. 26,
ал. 4 ЗНА (форсмажорни обстоятелства като природни
бедствия, аварии, война, терористичен акт и други
подобни). Поради това считаме, че обществената
консултация във връзка с конкретния проект на
нормативен акт следва да се проведе в пълния 30дневен срок, защото в противен случай не би
отговаряла на изискванията на ЗНА.
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В текста на § 6 при изписване на изменението на
досегашната алинея 1 (която става алинея 2) следва
изреждане на текстове, като от № 1 директно се
преминава към № 9, а никъде не е записано, че
текстовете от № 2 до № 8 се отменят.

Приема се.

Има ли вероятност, това да е техническа грешка?
1.
Електронно подаване на заявления
Относно §18 (нов чл. 37а, ал. 2)
От повече от половин година насам Закон за 1. Приема се
електронния документ и електронния подпис
не съществува. Заглавието е изменено с ДВ
бр. 85/2017 г. и законът вече се казва Закон
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
2.

Предлаганият текст на ал. 2 на новия чл. 37а
"Заявление може да бъде отправено и по
електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронния
подпис." е некоректен. ЗЕДЕУУ не
предвижда никакъв ред за такова нещо.
Редът за подаване на електронни
изявления/документи е разписан в Закона за
електронното управление (Глава Втора,
Раздел II, чл. 19 и следващите). В ЗЕУ е
разписан и ред за приемане на електронни
изявления/документи от страна на

2. Приема
се.
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администрацията. Поради описаните
причини текстът на на ал. 2 на новия чл. 37а
трябва да се промени както
следва: "Заявление може да бъде отправено
и по електронен път по реда на Закона за
електронното
управление." **** Вносителите на
законопроекта следва да имат предвид, че
предлаганите с §18 нови разпоредби
създават нова административна услуга, тъй
като част от легалната дефиниция на
"административна услуга" (съгласно
Допълнителните разпоредби на Закона за
администрацията и Закона за електронното
управление) е: "в) извършване на други
административни действия, които
представляват законен интерес за физическо
или юридическо лице".
Предложение част 1
Проектът на ЗИД ЗЗЛД не съответства на целите
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1
от 4 май 2016 г.) за кратко регламента. същият не
въвежда изискване да се променя законодателството
или да се въвеждат някакви мерки с промени в
законодателството. Регламента има пряко действие и
същият е част от вътрешното право на държавите
членки. Очевидно единствената преследвана цел е да
се увеличат заплатите на чиновниците от Комисията за
защита на личните данни, което се вижда от
предложената изцяло нова редакция на чл.7, ал.4, а
именно - заплатата на председателя и членовете на
комисията се изчисляват по различен начин - вече ще

Не се
приема.
Регламентът
изрично
предвижда
или допуска
определени
негови
разпоредби
да бъдат
въведени в
националното
законодател
ство.
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са 90% съответно 80% от заплатата на председателя на
Народното събрание, която към момента е 5487 лева
т.е. заплатите ще станат 4938 лв и съответно 4389 лева.
В предходната редкация заплатата на председателя на
КЗЛД е била 2,5 средномесечни заплати увеличени с
30% или по данни на НСИ към декември 2017 г.
средномесечната заплата в обществения сектор е била
1180 лева, което значи, че членовете на КЗЛД следва да
получават по 2950 лева на месеца приблизително, а
председателят 3835 лева т.е. с това изменение
членовете на КЗЛД си увеличават заплатите с 30%.
Това на фона на мизерните пенсии и заплати е
гротесктно - едни чиновници да си правят каквото си
искат. При изготвянето на мотивите е грубо нарушен
чл.28 от ЗНА, а именно - Мотивите, съответно
докладът, съдържат
Предложение част 2
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за
прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския
съюз.
Точки 3,4 и 5 липсват. Особено т.3 -финансовите и
други средства, необходими за прилагането на новата
уредба. Ми увеличенито на заплатите ако не е
финансово средство не знам кое е.
Мотивите са напълно бланкетни, по никакъв начин не
обясняват кое налага увеличението на заплатите на
чиновниците от КЗЛД, как вносителя на законопроекта
реши, че е задължително определяне на длъжностно
лице по защита на данните и в случай, че се обработват
лични данни на над 10 000 физически лица. Как е
изчислена тази бройка от 10000? Това 10000 на
годишна база ли е или въобще в исторически

Не се
приема. Тези
въпроси са
разгледани и
включени, и
отразени в
документите
изискуеми
по чл. 32 от
УПМСНА.
Същите не
са предмет
на
обществената
консултация
по чл. 26 от
ЗНА.
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Предложение част 3
план от освобождението до сега? Една община с 4000
души население ще трябва ли да има задължително
длъжносно лице или не и как да определи на колко
лица обработва личните данни? Мотивите трябва да
обосноват коя редакция защо се налага да се приеме, а
не да преразказва текста на ЗИД-а.
Като цяло предложените измения по никакъв начин не
кореспондират с регламента. Мотивите за промяна на
срока за обществени консултации от 30-дневен на 14дневен са напълно несъстоятелни. Обясненията за
изготвилия законопроекта е че крайният срок за
транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 е 6 май
2018 г. Следва да се има предвид, че тази директива е
приета на 27.04.2016 г. т.е. преди цели 2 години. Не
става ясно защо точно сега вносителят се е разбързал
толкова. Очеидно се бърза с увеличенито на заплатите
преди новия летен сезон....
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1.

Становище по проекта на ЗИД на ЗЗЛД
Относно §6: В чл. 10, ал. 2 от законопроекта
е допусната техническа грешка, като от т. 1
текстът преминава към т. 9 и слд.

Приема по
отношение
на срока на
консултация
та.
Ргеламентът
въвежда
задължение
за
определяне
на длъжтностно лице по
защита на
данните за
всички
публични
органи.
Общината се
явява такъв
независимо
от броя на
населението.
Чл. 37, пар.
4 допуска
няколко
администратора или
обработващи да
определят
едно
длъжностно
лице.
1. Приема се
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Относно §9: В законопроекта липсва
дефиниция на понятието “заинтересовано
лице” по смисъла на чл. 12, ал. 4.
3.
Относно § 22: В чл. 61, ал. 2 законопроектът
използва термина “добавя” друг обработващ
лични данни. В ал. 3, т. 6 от същата
разпоредба се появява термина “включване”
на друг обработващ. Предвид
необходимостта от унифицирнане на
терминологията е препоръчително
законопроектът да използва термина,
предпочетен и в официалния превод на
Регламента, а именно: “включва/не”.
4.
Относно § 22: Разпоредбата на чл. 62, ал. 1
от законопроекта вменява задължение за
всеки администратор да поддържа регистър
с всички категории дейности по обработване
/респ. ал. 2 - за обработващите/. Тази
разпоредба противоречи на чл. 1, ал. 6 от
същия проектозакон, както и на духа и
смисъла на Регламента, според които
политиката за защита на лични данни следва
да отчита специалните потребности на
микропредприятията, малките и средни
предприятия. Именно поради тази причина
съображение (13) от Регламента въвежда
дерогация за организации с по-малко от 250
служители по отношение на воденото на
регистър. Тази дерогация следва да бъде
отразена и в законопроекта.
Становище
1. В чл. 12а да се добави алинея, с която да се посочи
изрично, че длъжностните лица, извършващи
проверките, носят отговорност за неразпространение
на полученото знание за защитена от закона тайна.
2.

7.
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2. Не се
.приема.

2. Не се налга дефиниция, тъй
като понятието е придобило
гражданственост.

3. Приема
се.

4. Не се
приема.

4. Текстът се отнася до
компетентните органи по
директивата и не засяга
микропредприятията, малките
и средни предприятия.

1. Не се
приема.
Предложена
е нова
редакция,
която не
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2. В чл. 14 думите "печати и маркировки" да отпаднат те представляват доста технологично неактуално
средство за потвърждаване на сертификация.
3. В чл. 16 да се добави алинея, че регистрите по ал. 1,
т.2 и т.3 са публични и се публикуват на интернет
страницата на комисията и на портала за отворени
данни (по ЗДОИ)
4. В чл. 25б, ал. 1 да се добави уточнение, че
изискването не се прилага ако личните данни са
единствено имейл адреси за целите на
кореспонденцията (напр. изпълнителен директор на
среден бизнес с 10 годишна история със сигурност има
имейли от над 10 хиляди души, но това представлява
нисък риск за правата и свободите им и не предполага
мащабна и регулярна обработка).
5. В по-общ смисъл, бих казал, че съм против
разширяването на Регламента (макар той да допуска
това). По-скоро бих предложил хипотезата на Чл.
37(1)(б) да се уточни с числото 10 хиляди, но да се
запази искването обработката да бъде редовна и
мащабна. В противен случай в оценката на
въздействието трябва да се включи цената на
наетите/преназначените/обучените длъжностни лица
по защита на данните.
6. В чл. 25г, ал. 1 думите "с цел недопускане неговата
общодостъпност" да отпаднат. Те налагат схващането,
че ЕГН-то е тайна, което води редица рискове със себе
си. Когато специални закони изискват ЕГН-то да е
публично (напр. ЗТР), то трябва да бъде именно
общодостъпно.
7. В чл. 25г, ал. 2 думата "идентификатор" да се замени
с "средство за идентификация на физическото лице"

позволява
въобще
достъп до
такава
тайна.
2. Не се
приема.
3. Не се
приема.
4. Приема
се.
Разпоредбата е
отпаднала.

4. Създаването на такива
печати и маркировки е
изрично предвидено в чл. 42
от регламента, като
доброволен сертификационен
механизъм.

5. Приема
се.

5. Редът за водене на
регистрите по ал. 1 и 2,
съдържанието и достъпа до
тях се уреждат в правилника
за дейността на комисията и
на нейната администрация.“

6. Приема
се.

7. Приема се
по принцип.
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(значението остава същото, но така се постига повисока прецизност)
В чл. 25и. думите "нормативен акт" да се заменят със
"закон"
8. В чл. 37а, ал. 2 да се добави "или чрез действия в
потребителския интерфейс на информационната
система, която обработва данните, след като лицето е
идентифицирано със съответнтие за информационната
система средства за идентификация". Целта е да може
да има бутон "забрави ме", след като човек е влязъл с
"потребителско име и парола". Може да се твърди, че
според ЗЕДЕУУ (заб. вече не е ЗЕДЕП) това също би
било електронно изявление, но тълкуванията на ЗЗЛД
биха внесли несигурност, поради което предлагам
уточнението.
8. чл. 37б следва или да отпадне, или да се вземе
предвид, че информационните системи ще предоставят
опция за упражняване на права на субектите на данни
след като те са влезели с потребителско име и парола.
В този смисъл, част от реквизитите, като например
подпис, следва да отпаднат (или да бъде уточнено, че
за електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ се счита
служебната ифнормация при самото изпращане, напр.
сесиен идентификатор). Предлагам да се добави ал. 3.
"В случай на подаване чрез потребителски интерфейс
на информационна система след като лицето е
идентифицирано, част от данните могат да бъдат
попълнени автоматично".
9. Рискът от налагането на ограничен механизъм за
заявяване на правата на субектите е сериозен, тъй като
редица информационни системи ще предлагат опцията
"заявяване на права през потребителски интерфейс", но
българските бизнеси, както и чуждестранните бизнеси,
опериращи в България, ще тряба да предприемат
допълнителни мерки. Това би нарушило и идеята за
единния цифров пазар. Най-сигурният подход откъм

Нормата е
отпаднала.

8. Не се
приема.

8. Начина на упражняване на
правата следва да гарантира
отченост на действията на
администратора при
реализирането на тези права.

8. Не се
приема по
съображения
та, изложени
в т. 8.

9. Не се
приема.
Преценката
кога да се
събира ЕГН
следва да
бъде
предоставе10

принципите на единния цифров пазар е членът да
отпадне и да останат валидни единствено изискванията
на Регламента.
В допълнителните разподреби е добре дефинициите да
препращат към Регламента, вместо да бъде копирана
или видоизменяна.

8.

9.

В параграф 32 относно ал. 5 на чл. 42 от ЗОП,
предлагам да се добави общ текст, който забранява
събиране на ЕГН на лица в документи за
кандидатстване по ЗОП, освен ако участникът не е ЕТ
или физическо лице. В такъв случай изискването за
заличаване на ЕГН е непропорционално, тъй като е
важно за публичния интерес да е ясно кой е
изпълнителят на съответната поръчка.
10. Здравейте,
Bozhidar
На кръглата маса миналата седмица поех ангажимент
Bozhanov
<bozhidar.bozhano да предложа редакция на чл. 25г ал. 2 (и нова ал. 3)
(2)
Електронна идентификация на физически лица
v@gmail.com
за целите на използването на електронни
административни услуги по смисъла на Регламент (ЕС)
910/2014 не може да се извършва едиснтвено на база на
ЕГН.
(3)
Търсене в публични регистри може да се
извършва по ЕГН, ако това е предвидено в закон, като
администраторите прилагат технически мерки за
ограничаване на извличането на големи количества
информация чрез автоматизирани заявки за търсене.
Мотиви: разграничава се идентификацията на
физическо лице за целите на ползване на услуги от
функционалностите за търсене в публични регистри.
Все пак рискът от "източване" на тези регистри чрез
изпробване на ЕГН-та трябва да бъде ограничен (чрез
rate-limiting, captcha и др.).
д-р Младен
Становището ми е следното:
Иванов Младенов
I.
I. По мотивите към законопроекта
Получено по ел. 1. 1. Сами по себе си мотивите са един симпатично-

на на
законодателя. Целта на
ЗИДЗЗЛД е
да въведе
общи
правила за
достъпност
на ЕГН.

10. Приема
се по
принцип.
Предложена
е нова
редакция.

1. Не се
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поща на
13.05.2018 г.

неумел и саможертвено-отчаян опит да се оправдае
отблъскващата прокрастинация, в която е изпаднала
почти цялата институционална система на Република
България. Неохотно, мотивите признават, че „По
отношение Общия регламент относно защитата на
данните е предвидено отложено прилагане на неговите
разпоредби, считано от 25 май 2018 г. Срокът за
транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 е 6 май
2018 г.“. Въпросът е, защо след като и Регламентът, и
Директивата са от далечната 2016 година (при
днешната динамика това е крайно отдалечен хоризонт
назад във времето), цели две дълги и протяжни години
органите на власт и техните администрации не са
направили нищо по прилагането, респективно – по
транспонирането, а са оставяли всичко за последния
възможен и невъзможен с оглед на точно във времето
изпълнение момент? Вече е ясно, че Директивата не е
транспонирана в срок. Съмнително е, дали съществува
въобще административен капацитет за прилагане и
въвеждане на Регламента, но със сигурност няма
никакво оправдание за отказ от прилагане и въвеждане
до изчакване на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните данни, поради прякото му
и директно приложение, по принцип неизискващо
каквито и да е национални законодателни мерки за
прилагане.

приема.
Няма
конкретно
предложение.

2. 2. Във връзка с горното, но и на собствено основание,
2. Приема
няма никакво рационално начало в обосновката на края се.
на мотивите, че „В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4 от
Закона за нормативните актове по законопроекта са
проведени обществени консултации с гражданите и
юридическите лица, като срокът за предложения и
становища е намален на 14 дни, предвид
обстоятелството, че наближава крайният срок за
транспониране на Директива 2016/680/ЕС“.
Цитираните по доста очарователно-несръчен начин
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разпоредби на чл.26 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) в тяхна вътрешна съвкупност всъщност целят
псевдо-легализация и мнима легитимност на
собственото им неспазване в настоящия казус. Това е
така, защото срокът за предложения и становища по
проектите, публикувани за обществени консултации е
30 дни. Само при изключителни случаи този срок може
да бъде не по-кратък от 14 дни, но затова трябва да се
посочат причините за това. Тук вече са налице
множество директни игнорирания, колизии и
нарушения на основни принципи и постулати на
Правото, като ще бъдат посочени само някои от тях.
Първо, под „изключителни случаи“ Правото винаги е
разбирало най-вече правни институти от рода на Vis
major, Clausula rebus sic stantibus и други подобни –
тоест, най-често непредсказуеми и непредотвратими
събития от мащабен характер на природата или цели
системи на цивилизацията (икономическа, социална и
друга), които поради калибъра на въздействието си са
свръх-силите на противопоставяне от страна на правни
субекти. В случая въобще не става въпрос за нищо
подобно, а просто за немара от страна на органи на
власт и техните администрации. Второ, постулатът
Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere
potest (Никой не може да черпи права от собственото
си неправомерно поведение) не може да бъде
извращаван още повече, като админнистрацията,
пропуснала всички срокове, да ги намалява и
„сгъстява“ в самия им край, в своя угода и оправдание.
Трето, юридически непозволено е да се спекулира и
манипулира с преобръщането на логиката на Ab
antecedentibus et a consequentibus (От причините и
последиците). В случая причината е само и единствено
прокрастинацията на публичните власти в Република
България, тоест тяхното вечно отлагане на едни не
толкова сложни задачи, каквато между другото е
съобразяването със законодателството на Европейския
13

I.

съюз. Казано по друг начин – причината е оставянето
на всичко за последния и често фатален момент във
времето. Следствието би трябвало да е признаването на
този факт. Със сигурност обаче не е приемливо
жонглирането с делюзията, че причината е
„изключителен случай“, а следствието е lack of time.
Подобни фантазни вярвания нямат общо нито със
социалната, нито с времевата, нито с юридическата
реалност. Четвърто, в една Правова държава не могат
да се ограничават права и правни възможности на
граждани и юридически лица (в случая – за участието
им в провеждането на обществени консултации в
процеса по изработване на проект на нормативен акт),
в които и да е аспект на тези права и интереси,
включително и във времевия такъв. Тоест,
намаляването на 30-дневния срок на 14-дневен, с
неиздържани и фабрикувани мотиви е пряко засягане
на права и законни интереси на всички заинтересувани
от законопроекта лица. Пето, в една Правова и
Демократична държава публичните власти си
признават пред частните субекти всички нарушения,
грешки, пропуски и слабости. И ако за политически
избираемите лица това е въпрос на личен и
политически морал, то за администрацията има
изрично законово изискване за това – принципът на
отговорност и отчетност, визиран в чл.2, ал.1,т.3 от
Закона за администрацията (ЗА). По друг начин казано,
администрациите и техните звена би трябвало открито,
честно и искрено публично да си признаят своето
нищо-правене по прилагането и въвеждането на
Регламента и Директивата, пропускането на всички
безкрайно щедри срокове за това, пълното нехайство
до сегашния момент и изключителната и неовладяна
паника понастоящем. Обществото очаква признанието
на тази прокрастинация по този и по всички други
случаи с огромно нетърпение.
II. По законопроекта
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1. 1. Разпоредбата на чл.7, ал.4 от досега действащия
1. Приема
Закон на защита на личните данни (ЗЗЛД) да бъде
се.
запазена, като не се обсъжда въобще §.4 от
законопроекта.
Мотиви: В мотивите към законопроекта няма никаква
обосновка защо е важно да се променят – и то – към
сериозно увеличение основните месечни
възнаграждения на членовете на Комисията за защита
на личните данни (КЗЛД). Досегашната база - 2,5
средномесечни работни заплати на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор, е несъизмерима с претендираната по
законопроекта – 80 на сто от основното месечно
възнаграждение на председателя на комисията.
Последното се предлага да е 90 на сто от основното
месечно възнаграждение на председателя на Народното
събрание (НС). Нарушени са няколко принципа на
чл.26, ал.1 от ЗНА. На първо място – принципът на
необходимост не е доказан в случая – не е видно точно
какъв факт от действителността налага това
увеличение. На второ място – принципът на
обоснованост – не се изяснява какви аргументи и
доказателства могат въобще да бъдат изтъкнати, за да
се убеди законодателя да направи такава нормативна
стъпка. На трето място – принципът на откритост –
остава неприятното усещане, че администрацията
мисли първо и единствено за себе си, самопредлагайки си привилегии, за които е спорно дали
действително са заслужени. На последно и четвърто
място – принципът на пропорционалност – по никакъв
начин, с каквито и да е реторични похвати и фигури, с
каквато и да е статистика, не може да се обоснове
фантасмагоричната претенция за почти изравнения
мащаб на възнагражденията на председател и членове
на КЗЛД и на председател на НС. България е
република с парламентарно управление по силата на
чл.1, ал.1 от Конституцията на Република България
15

(КРБ). Не може конституционноопределен орган, като
председателя на НС, да бъде сравняван по статут (дори
и в частта относно възнаграждението) с назначаеми
лица. Нещо повече, тези лица получават мандат за
дейността си именно от Народното събрание, за което е
абсурдно възнагражденията им да се сравняват дори не
с тези на народните представители, а директно с primus
inter paris. Не на последно място, но като
незаобиколимо основание трябва да се отрази, че
отговорността и ангажираността на председателя и
членовете на КЗЛД нямат нищо общо с тези на
председателя на НС. Образно казано, последните са
около десетки или дори стотици пъти по-сериозни в
количествено и качествено отношение. Макар и
аргументите тук да са практически безкрайни, още
един последен трябва да бъде изтъкнат. А той е, че
докато председателят и членовете на КЗЛД се
занимават с една сревнително тясна и ограничена
правна материя, председателят на НС се занимава
практически с цялата правна реалност на правовия
ред в Република България. Поради изложените
съображения §.4 от законопроекта е нелеп по
същността на претенцията си.
2.
Разпоредбата на на чл.12, ал.1 от ЗЗЛД да
придобие следното съдържание „Оправомощени със
заповед на председателя на комисията лица от
администрацията й осъществяват контрол чрез
предварителни консултации, проверки и съвместни
операции за спазване на Регламент 2016/679 и на този
закон“.
Мотиви: И досега действащият текст, и предложеният
нов текст страдат от толкова дълбоки несъвършенства,
че едва са търпими от юриспруденцията.
Недостатъците, недомислиците и явните
неразбираниия само в един-единствен нормативен
текст са толкова много, че е чак учудващо огромното
им количество, и затова трябва да бъдат изброени

2. Не се
приема по
отношение
понятието
одит.
Понятието
„одит“,
което се
предлага да
отпадне е
въведено в
чл. 58, пар.1,
б. „б“ от
Регламента.
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пунктуално, както следва:
Първо, в съвременната публична сфера, нито органите
на власт (колективни или еднолични), нито
ръководителите на съответните ведомства не са пряко
и ежедневно ангажирани с чисто фактологична и
експертна работа в кръга на компетенциите им. За
сметка на това те извършват общо ръководство на
подчинените им структури. А тяхната администрация
(и най-вече специализираната такава) ги подпомага в
детайлите на изпълнение на правомощията, които са
им възложени по закон – аргумент от чл.5, ал.1 от ЗА и
в конкретиката на настоящето изложение – аргумент от
чл.9, ал.1 от ЗЗЛД. Ако бяха лично ангажирани
например с контролна дейност председателят,
членовете на комисията и комисията като колективен
орган не биха имали нужда въобще от администрация.
Още един аргумент тук е налице с изключителна
тежест – със сигурност не може да се докаже нито един
случай, при който председателят, членовете на
комисията или самата комисия в цялост лично,
персонално и пряко са извършили която и да е
проверка за спазване на ЗЗЛД. Нормативният език не е
пожелателен или празнословен. Той не търпи текстове,
изпразнени откъм съдържание, което не кореспондира
с действителността.
Второ, ако би извършил лично проверка и при
установяване на нарушение би издал Акт за
установяване на административно нарушение (АУАН),
председателят би бил поставен в ситуация на
изключително грубо погазване на националната ни
правна система и на фундаментите на правното
пространство на целия Европейски съюз. Разпоредбите
на чл.12, ал.1 и на чл.43, ал.2 на ЗЗЛД и понастоящем
са несъвместими и в крещящо противоречие с основни
правни постулати. Проблемът на горните разпоредби в
тяхната функционална и процедурна връзка е в
тоталното им несъобразяване с правилото на чл.51,
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ал.1, б.“б“, предложение първо от Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН),
което гласи, че „не може да участвува в разглеждането
на административнонаказателна преписка и в
издаването на наказателно постановление длъжностно
лице, което е съставило акта за нарушението. При тази
абсолютна процесуална пречка, председателят на
комисията, който е извършил проверката, съставил е
АУАН и впоследствие и издал наказателното
постановление (НП) ще наруши категорична законова
забрана от рода на фундаменталните такива, която със
съществуването си гарантира правото на защита на
лицата. Тук дори е налице задължителна съдебна
практика и то от цели 45 (четиридесет и пет) години, а
именно: Постановление № 10 от 28.IX.1973 г., Пленум
на Върховния съд, По някои въпроси относно
практиката по административнонаказателен характер
дела: „14. Има случаи, когато самият актосъставител
издава и наказателното постановление. Това е
недопустимо поради изричната разпоредба на чл. 51,
ал. 1, б. "б" ЗАНН.“ В настоящия казус е налице или
непознаване на законовите текстове и на съдебната
практика на върховните съдилища, или за безгрижното
им игнориране. И незнанието им обаче, и пълното им
отричане са опасни за Правовата и Демократична
държава. Като последствие – всяко едно НП, издадено
от председателя по горния нарушаващ
закононодателството начин би било нищожно в
пълната си незаконосъобразност и би било отменено от
който и да е сезиран за това съдебен състав. Тогава се
поставя въпросът – защо е необходимо съществуването
на орган на власт, който нарушава правовия ред? В
една модерна държава, член на ЕС отговорът е кратък
и ясен.
Трето, нито председателят, нито членове на комисията,
нито комисията в нейната цялост „упълномощават“
лица от администрацията на комисията за
18

осъществяване на контролна дейност. При делегиране
на правомощия или на част от тях в публичната сфера
действа института на оправомощаването, а не на
„упълномощаването“. Шокиращо е, че разликата
между двата правни института, имаше нужда да бъде
изрично изказана още веднъж преди 14
(четиринадесет) години с Тълкувателно решение № 4
от 22.04.2004 г. по по дело № ТР-4/2002, ОС на съдиите
на Върховния административен съд, докладчик съдията
Андрей Икономов, където inter alia е отразено и
следното: „В практиката е оформено правилното
становище, че в случаите, когато законът употребява
думите “упълномощени” или “упълномощава”,
всъщност се има предвид “оправомощава” или
“делегира”. Упълномощаването е частноправен
институт, със съответните особености, които ще се
разгледат по-долу, и не съществува в
административното право…Различие има и при
сравнение на делегирането с упълномощаването.
Делегирането на властнически правомощия е
публичноправен институт, докато упълномощаването е
частноправен. При последното, което е едностранна
правна сделка, пълномощникът действа от името и за
сметка на представлявания, а последиците от правните
му действия възникват направо за последния. За
разлика от горното, при делегацията действията са от
името на органа, комуто са делегирани правомощия“.
ЗЗЛД е от 2002 година, тълкувателното решение е
издадено две години по-късно, но е абсолютно
необяснимо как при изменението на чл.12, ал.1 през
2006 г. (две години след тълкувателния съдебен акт) не
е съобразено казаното от Върховния административен
съд.
Четвърто, няма нужда това оправомощаване да става от
членове на комисията или от комисията в нейната
цялост. Това може да прави и председателят сам,
защото той извършва оперативното ръководство –
19

„организира и ръководи дейността на комисията“
съгласно чл.11, т.1 от ЗЗЛД. Per argumentum a fortiori
той може да делегира контролни дейности на който и
да е служител от администрацията на комисията.
Пето, дори да се приеме, че на самостоятелно
основание всеки оправомощаващ – председателят,
всеки член на комисията, комисията в нейната цялост могат да възлагат контролни дейности на служители от
администрацията на комисията, така би се стигнало до
управленски и организационен хаос, защото някои
служители биха получили задължителен мандат за
много контролни дейности, а други – никакъв такъв;
приоритетите не биха били ясни (чий мандат да се
изпълни първостепенно – на този или на друг член на
комисията, например); въпроси от рода на конкуренция
на мандати със сигурност биха възникнали с
натрупванията във времето и смяна на персоналния
състав и т.н.
Шесто и последно, ако няма изрична законова
дефиниция за понятието „одити“ в автономното
разбиране на ЗЗЛД и в терминологичното
съревнование например със Закона за Сметната палата
(ЗСП), Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС), Закона за независимия финансов одит
(ЗНФО) и други, използването на този термин е
некоректно и опасно, защото може да бъде разбрано
през призмата на друг законов акт. На следващо
основание, нормативният език не търпи омонимни
форми – думи и изрази с еднакво изписване или
звучене, но с различно съдържание. При
горепосочените четири закона със сигурност целите и
процедурите на одитите са коренно различни. Нещо
повече – и със собствен аргумент – прескиптивният
юридически език не понася правни институти, които са
изказани чрез дублетни форми, както е в случая. Или е
налице проверка, или е налице одит. Правото не
толерира многословие, защото по начало предполага
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категоричен, ясен и точен изказ.
3.
Разпоредбата на чл.12, ал.8 от ЗЗЛД да
придобие следното съдържание: „В случаите, когато с
акта по ал. 7 е установено нарушение незабавно се
съставя акт за установяване на административно
нарушение по реда на Закона за административните
нарушения и наказания“.
Мотиви: Налице е историческа възможност с §.9, т.5 от
законопроекта, който касае чл.12, ал.8 от закона да се
поправи една крещяща юридическа неперфектност.
Проверката е форма на контролна дейност. При
извършването й може да не се открият никакви
нарушения на законодателството от страна на
контролираните обекти. Логично, документално в този
случай проверката завършва с констативен акт. Когато
обаче е открито нарушение, се прилагат правилата на
ЗАНН, съобразно автономния изказ на чл.36, ал.1 от
този закон - административнонаказателно
производство се образува със съставяне на акт за
установяване на извършеното административно
нарушение. Съставянето на този акт трябва да е
незабавно след установяване на нарушението в
констативния акт, който всъщност е нищо друго освен
отчетен акт за извършената проверка. Смесването на
два правни акта – констативен акт и акт за
установяване на административно нарушение води до
промяна на процесуалния ред в развитието на
производството – по реда на ЗЗЛД или по ЗАНН. Това
е правно недопустимо. Затова досегашната редакция в
частта й „констативният акт е акт за установяване на
административно нарушение“ е правно недомислие и
трябва да бъде категорично изоставена. Вън от това
изразът „по смисъла“ не е еднозначен с израза „по
реда“. Смисълът на акта за установяване на
административно нарушение по ЗАНН е
самодостатъчен. Предложената по-горе редакция
преодолява това двусмислие и реферира към реда на
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ЗАНН, който е пределно ясен и последователен в
своята систематичност.
4.
В чл.12, ал.2, т.2 думата „когато“ се замени с
израза „при които“.
Мотиви: Налице е лош изказ, който или е безгрижен по
същността си, или не е бил осмислен при изготвянето
на проекто-текста. Както е предложен понастоящем,
той изглежда така: „Предварителни консултации се
извършват когато се обработват данни в случаи,
когато, съгласно решение на комисията се застрашават
правата и законните интереси на физическите лица“.
Наречието „когато“, макар и общо conditio, все пак по
начало се съотнася към темпоралните аспекти на
нещата. Словосъчетанието „при които“, се отнася за
определени казуси, които са от съдържателно,
процедурно или феноменологично естество. Вън от
това, натрупването на две „когато“ в едно изречение
индикира към недобро познаване на правилата на
българския език.
5.
В чл.12, ал.4 думата „одити“ да бъде премахната
заедно с ограждащите я скоби.
Мотиви: Поздробно изложени по-горе.

6.
В чл.12, ал.8 да не се създава изречение второ,
като вместо това се създаде алинея 9 със следното
съдържание: „В изпълнение на целите на чл.22 от
Закона за административните нарушения и наказания
могат да се прилагат принудителни административни
мерки“, а сегашната алинея девета се преномерова на
алинея десета.
Мотиви: Първо, принудителните административни
мерки (ПАМ) не са алтернатива на административните
наказания. Вярно е, че и едните, и другите
представляват мерки за принуда, налагани от
публичните власти („администрацията“), но те не са
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взаимозаменяеми и взаимоизключващи се, за да бъдат
каквато и да е алтернатива едни на други. Те имат
съвсем различни, макар и близки цели – видно от
сравнението разпоредбите на чл.12 и чл.22 от ЗАНН.
Най-общо казано, ПАМ са коригиращи и
дисциплиниращи мерки, а административнните
наказания са санкционни такива.
Второ, те се налагат по различен процесуален ред – по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
съответно – по реда на ЗАНН.
Трето, сами по себе си принудителните
административни мерки могат да бъдат няколко, като
няма ограничение в броя им, стига в конкретния случай
да се постигат целите на чл.22 от ЗАНН. Нещо повече,
за тях не важи принципът Non bis in idem, като това е
валидно дори и при наложено наказание и няколко
приложени административни мерки в същия случай
(виж например: Решение № 14926 от 10.12.2014 г. на
ВАС по адм. д. № 4823/2014 г., VII о., докладчик
председателят Йовка Дражева: „Прилагането на
принудителна административна мярка не представлява
административно наказване, поради което е
неоснователно оплакването, че в случая
жалбоподателят е наказан два пъти за едно и също
нещо“). Изразът в законопроекта „може да се наложи
принудителна административна мярка“ игнорира чл.22
от ЗАНН и насочва или за липса на достатъчно
познания относно правната материя, или за незачитане
на действащия понастоящем правов ред в страната.
Мерките трябва да са нормативно предвидени в
множествено число, а не в единствено, а глаголната
форма трябва да е „прилагам“, а не „налагам“.
7.
В чл.12, новата предложена алинея 10 (която,
ако се приеме горното, ще стане алинея единадесета)
да придобие следното съдържание: „Съвместни
операции с надзорни органи на държави членки се
извършват за обединени разследвания и общи мерки и
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в тях могат да участват освен лицата по ал.1 и
оправомощени представители на държавата членка“.
Мотиви: Първо, нормативният език не търпи три думи
с един и същ корен в едно изречение, в случая – с
основа „съвместен“ и затова втората и третата дума
трябва да са синонимни, но не и със същата основна
структура.
Второ, не би трябвало в законов текст да се изписва
въобще изразът „по целесъобразност“. Същият,
разбиран като дискреционна власт, тоест – действия в
условията на избор, на преценка, на оперативна
самостоятелност дава възможност да се направи или да
не се направи нещо в рамките на правомощията.
Обратното – обвързаната компетентност задължава
органа да действа. В условията на членство в ЕС
органите на Република България трябва да съобразяват
и принципа на лоялното сътрудничество с
институциите на ЕС и с органите на другите държави
членки, а при някои случаи той изисква действие,
което не може да бъде неглижирано от преценката по
целесъобразност.
Трето, членовете на надзорни органи от друга страна
членка винаги могат да участват в съвместни операции
с членове от нашата КЗЛД, защото те са със същия по
ранг и по материя правен статут, но с национална
компетентност.
Четвърто, няма нужда да бъдат изброявани „лица,
членове или … представители“, защото при
международното сътрудничество или такова в рамките
на ЕС е абсурдно дори да бъде помислено, че
неоторизирано лице ще участва в съвместни операции.
Неговата компетентност задължително ще произтича
или от законова разпоредба, или от мандат,
предоставен му от орган на власт.
Пето, тук отново, както подробно бе отразено по-горе,
не може и да става дума за „упълномощаване“, защото
всъщност става въпрос за „оправомощаване“ (виж
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отново ТР 4/2004 на ВАС).
8.
В предложената разпоредба на чл.12а, ал.1 след
думата „тайна“ да се добави изразът „или
информация“, като по-нататък текстът се запази в
предложения вид.
Мотиви: Глава девета „Данъчна и осигурителна
информация“ от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК) урежда правната материя не с даден
вид тайна, а с определена информация, която обаче по
степен на достъпност дори е по-защитена от някои
видове тайни. Този пример, както и някои други в
българското законодателство трябва да бъдат отразени
за знание, и само в преценката на законодателя е да
задължи или не администратора на лични данни към
съдействие на надзорния орган КЗЛД.
9.
В предложената разпоредба на чл.25з, ал.2
изразът „в 30-дневен срок от“ да бъде заменен с думата
„след“.
Мотиви: Налице е проекто-разпоредба, която в
предложения си вид противоправно нарушава права и
законни интереси на физически лица. Ако бъде приета
така, както е предложена, неодобреният участник в
процедура по подбор на персонала се явява „заложник“
на субекта, организирал процедурата по подбор, ако не
поиска в 30-дневен срок своите представени за целите
на процедурата документи. По този начин на него биха
били нарушени правата на собственост по смисъла на
чл.17 от Конституцията на Република България (КРБ) и
по чл.1 от Протокол № 1 от Конвенцията за правата на
човека и основните свободи (придобила популярност и
като ЕКПЧ). Също така би се препядствало по
абсолютно неправомерен начин правото на лицето да
участва в други подбори при други работодатели или
органи по назначаване, защото му липсват документи,
намиращи се при предишните кандидат-работодатели,
които не са му ги върнали, защото е изтекъл горния
срок. Така ще се наруши правото на труд на лицето по
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смисъла на чл.48 от КРБ. Не по-малко важно е, че се
нарушава общия принцип на пропорционалност,
визиран в чл.6 от АПК – първо, общо като липса на
съразмерност при съотнасяне на 3-годишния срок по
предложената алинея първа на чл.25з към 30-дневния
срок по втората алинея; и второ – при погазване на
изискването за по-благоприятно третиране на правния
субект. Всъщност, най-големият проблем тук е, че тези
срокове за посочени произволно, не са от никаква
полза за правовия ред, но със сигурност са във вреда на
правните субекти.
10.
В чл.37а, ал.2 изразът „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ да се замени с израза
„Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
Мотиви: С изменения и допълнения в „Държавен
вестник“, бр.85 от 24 октомври 2017 година, заглавието
на закона е изменено в горния вид.
11.
В предложения чл.84, ал.2 текстът да описва
точно и ясно видовете мерки, основанията за
прилагането им, и процедурата за реализирането им.
Мотиви: Принципът на законоустановеност е заложен
и в чл.23 от ЗАНН и с пълна сила важи и за ПАМ.
Цитираната разпоредба указва, че случаите, когато
могат да се прилагат принудителни административни
мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и
начинът за тяхното приложение, както и редът за
тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или
указ. Това означава, че не е възможно с Правилник за
дейността на КЗЛД да се нормира каквото и да е във
връзка с основанията, видовете и процедурите за ПАМ.
Това може да стане само и единствено със ЗЗЛД,
доколкото в сега действащата правна система за
Република България няма нормативни укази.
Обратното би означавало тържество на
административния произвол, нещо, което е
недопустимо в Правова държава.
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12.
Разпоредбата на чл.87, ал.1 да придобие следния
вид: „Актовете за установяване на адмниистративни
нарушения се съставят от оправомощени със заповед
на председателя на комисията лица от
администрацията й“.
Мотиви: По този начин се постига пълно съответствие
с предложеното по-горе в II, т.3, както и с чл.37, ал.1,
б.“б“, предложение първо от ЗАНН. Нещо повече, ако
се запази изразът „член на комисията“, би се нарушил
постулатът Ne procedat iudex ex officio (Съдията не
трябва да се самосезира служебно). Това е така, защото
от гледна точка не на легалност, а на легитимност, в
очите на обществеността КЗЛД, председателят й и
членовете й са едно цяло. Затова не бива в никакъв
случай, особено когато нарушението е базирано на
предишно дадено от комисията предупреждение,
разпореждане, консултация, становище или други
подобни, член на комисията – като „част от цялото“ –
да установява извършеното административно
нарушение, защото по този начин констатира служебно
нарушение на собствено основание. Именно затова
АУАН трябва да бъдат съставяни единствено и само от
служители от администрацията на КЗЛД. Последният
аргумент, който трябва да бъде изтъкнат тук е, че
макар да биха могли да имат компетентност въз основа
на законова норма, членовете на комисията е напълно
възможно да не притежават необходимите
компетенции за съставяне на АУАН.
13.
Разпоредбата на чл.87, ал.3 да придобие
следното съдържание: „Имуществените санкции и
глобите подлежат на доброволно изпълнение от
санкционираните лица, а при неизпълнение – по
принудителен ред съобразно действащото
законодателство“.
Мотиви: Проекто-текстът е ограничителен и показва
непознаване нито на основни постулати на правната ни
система, нито на административнонаказателния
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процес, нито на изпълнителния процес в неговата
цялост. Първо, изразът „по влезли в сила наказателни
постановления“ е безсмислен сам по себе си, защото
отрича възможността лицето да заплати сумата по
имуществена санкция или глоба преди влизане в сила
на наказателното постановление. Безспорен факт е, че
българската юриспруденция в последния половин век е
затънала до шия във формализъм от най-ужасяващ тип.
Тя е вторачена в механична процедурност, като
игнорира целите на закона. Фундаменталният текст на
чл.12 от ЗАНН е пределно ясен - административните
наказания се налагат с цел да се предупреди и
превъзпита нарушителят към спазване на установения
правен ред и се въздействува възпитателно и
предупредително върху останалите граждани.
Следователно, ако един нарушител не оспори
виновното си противоправно деяние, той може да
понесе санкционната административна си отговорност
веднага. Дори и да звучи абсурдно, това може да се
случи и преди издаване на НП, камо ли преди
влизането на същото в сила. Със същото основание,
нарушителят може да плати глобата и имуществената
санкция дори и преди съставянето на АУАН. Със
сигурност това и точно това е пример за следване духа
на закона в контекста на целите на наказанието по
смисъла на чл.12 от ЗАНН.
Второ, във връзка с първото, доброволността като
правен подход трябва да се адмирира, а не да се
ограничава с измислени правни норми.
Доброволността при административното наказване
може да се приеме и като „само-наказване“. Ако то е в
границите на предвидените наказания, съобразно чл.2,
ал.1 от ЗАНН, платената имуществена санкция или
глоба е заплатена на годно правно основание.
Естествено, за формално мислещите подобен подход е
еретичен по същността си, но това не е проблем на
Правото, което като динамичен и развиващ се феномен

правила на
ДОПК, в
какъвто
смисъл е и
предложената от
вносителя
разпоредба.
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след време само ще отчита застоя в мисленето в
определн етап от развитието на правната мисъл.
Трето и последно, изразът „по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс“ е изключително
проблематичен, на поне две основания. Едното е, че
реферира на принудително изпълнение по смисъла на
този кодекс, отричайки напълно доброволното
изпълнение. Другото е, че не си дава сметка за други
процесуални възможности за изпълнение – тези по
Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и по АПК.
Това ограничава възможностите за изпълнение и
повишава неимоверно риска от пълно неизпълнение на
санкционното административно задължение.
14.
Разпоредбата на чл.87, ал.5 от законопроекта да
отпадне изцяло.
Мотиви: И при сега действащия чл.43, ал.5 от ЗЗЛД
няма разумно обяснение защо сумите от глоби и
имуществени санкции трябва да постъпват в бюджета
на комисията. Дежурното обяснение, че „по този начин
се стимулира контролната и санкционната дейност“ не
е валидно. Първо, няма никаква логика да се очаква
събраните по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК) имуществени санкции и
глоби да са в пълния им очакван размер. И това е така,
защото по ДОПК действат публичните изпълнители на
Националната агенция за приходите (НАП). Те са
ангажирани с безброй изпълнителни дела, като
повечето от тях са по типични данъчни и осигурителни
въпроси. Глобите и имуществените санкции на КЗЛД
„не са приоритетни“ за който и да е публичен
изпълнител, защото те са атипични за НАП. Второ, не е
видно какъв е стимулът за публичния изпълнител на
НАП да събира глоби и имуществени санкции, които
ще отиват в друг бюджет, а не в този на НАП, и по този
начин няма да повлияят пряко или косвено на неговото
възнаграждение. Трето, дори и тези суми да постъпят в
бюджета на КЗЛД е спорно дали съществува
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информационна система, която да отрази приноса на
председателя, член на комисията или служител от
администрацията й относно съответната глоба или
имуществена санкция. Следователно, тези суми на
общо основание би трябвало да постъпват в държавния
бюджет.

10.

Анонимен
14 май 2018 г.
14:27:09

In fine: Искрено се надявам в процеса на обществени
консултации да се подходи акуратно, прецизно и в
съдържателен план да се съобразят всички изказани погоре предложения и аргументите към тях, като се
отчитат и всички принципи, фундаменти и постулати
на правовия ред, действащ в Република България.
Крайно време е да се възвърне добрата и здравословна
практика на стриктно следване на логиката и духа на
Закона за нормативните актове и Указ № 883 за
прилагане на Закона на нормативните актове, при
точно съответствие на Констиутцията на Република
България и съгласуваност с останалото действащо в
страната законодателство.
Въвеждане на нови идентификатори
Хората трябва да могат да се представят и анонимно
или полуанонимно с нов вид идентификатори пред
държавата и обществото, за да не изтичат лични данни
към престъпници, както и към самата държава. Днес
престъпниците са в непрекъсната готовност и очакване
някой да подаде сигнал до държавата срещу тях, за да
могат да му вземат имената и адреса от този сигнал,
след което да го посетят на място и да го "посъветват"!
Подобни неща правят и медиите без да се съобразяват,
че рушат личния живот на хората, да не говорим, че и
държавната мафия най-вече използва този инструмент
срещу населението. Тези идентификатори могат да
бъдат неограничен брой - като имейл или биткойн
адреси за еднократна употреба дори. Дори само
въвеждането на възможност за използването на имейл
адрес като идентификатор, без никакви други лични
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данни като ИМЕНА (които СА лични данни),
инициали дори само, и т.н., в официалната
кореспонденция с държавата, вече е доста голям
напредък. Може да има и няколко нива на анонимност.

11.

12.

koleva
14 май 2018 г.
16:35:23

Анонимен
14 май 2018 г.
20:37:43

Становище
1. Относно чл. 25б, ал. 1: правилото представлява
допълване на Регламента и е неясно - не дава указание
какъв период от време следва да се има предвид при
определяне броя на физическите лица, чиито лични
данни се обработват.
2. Относно чл. 63: правилото е поместено в глава oсма
и е приложимо обработване на лични данни от
компетентните органи за целите на наказателно
преследване, изпълнение на наказания и т.н., поради
което не е общо приложимо за всички администратори
и не създава общо задължение за водене на логове от
всички организации. Изразеното разбиране на КЗЛД на
проведени семинари е, че при проверка ще изисква от
администраторите да предоставят логове за операциите
по обработване. Задължение за воденето им обаче няма
за администраторите в часния сектор според ЗИДЗЗЛД.
Това означава ли, че няма да се изисква водене на
логове от тях и представянето им при проверка? В
допълнение, ЗИДЗЗЛД не указва минимален срок за
съхранение и архивиране на логовете, което би създало
трудност при определяне на подходящ такъв от
администраторите и, ако е твърде дълъг - ангажиране
на значителен финансов ресурс (поради необходимост
от допълнителни сървъри).
Наличието на изключения - пробиви
В момента по мнение на юристи, които се занимават с
материята, има Закон за защита на личните данни, но
няма защита на личните данни. Абсурдно е да се
приема такъв закон, след като изрично от неговото
действие се изключват цели области, чрез които
личните данни изтичат. А именно:
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ЗС и Правилника по вписванията (ПВ) противоречат на
идеята на ЗЗЛД и на Правото да бъдеш забравен.
Нужна е нова концепция и нови закони. Ние считаме,
че имотите не трябва да бъдат на различен режим от
банковите и финансовите транзакции например. А
последните би трябвало да се пазят само за някакъв
срок - например 5 години назад. И далеч не са
публични. Друг е въпросът дали не се пазят повече. С
какво имотите са по-различни от трансферите на
големи суми?
Вписването трябва да бъде доброволно, както и изобщо
съхраняването на нотариалните актове на централно
място.
Трябва да има възможност и за отписване, заличаване,
изтегляне на внесени и вписани документи.
Алтернатива е и да се въведе засекретяване, както се
направи в някои страни, но считаме, че това е полошата алтернатива.
По наши данни, в някои страни ползването на нотариус
за имотни сделки също е доброволно! Това трябва да се
въведе!
Аргументи за промяната - запазване личните данни
поверителни, правото да бъдеш забравен, защита на
личния живот от любопитни лица.
Аргументи против - потенциални възможности за
имотни измами, неистинни претенции за собственост,
затрудняване разследването на престъления корупционни и др., затрудняване разследващите
журналисти - папараци, да навлизат в живота на всеки както на престъпници, така и на обикновени обекти на
папарашки атаки.
Считаме, че аргумените ЗА надделяват, а за останалото
трябва да има и други решения.
Подобно важи и за публикуването на съдебните
решения! В момента има лица, които изцяло се
издържат с този "бизнес" да изваждат информация от
съдебни решения, съдържащи много лични данни и
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13.

Фондация „Право
и Интернет“
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г.

информация от личния живот, като, за да не го правят,
получават достатъчна издръжка. (Я.Я.)
Като неправителствена организация, която от 17
години работи в областта на защитата на личните
данни, изпълнявайки редица международни и
национални проекти, представяме на Вашето
внимание, становището на нашите експерти относно
публикувания законопроект за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни.
В контекста на значителните промени, които Регламент
679/2016 и Директива 680/2016 въвеждат в регулацията
на защитата на личните данни, е ключово България да
приеме ясна и ефективна правна уредба на национално
ниво, която да съответства на европейското
законодателство и да гарантира спазването на основни
конституционни принципи. Предвид широкия обхват
на Регламента и Директивата, бъдещият закон ще
окаже влияние, както върху всички сфери от частния
сектор, така и върху публичните институции.
Становището е изготвено от експертите на Фондация
„Право и интернет", които имат дългогодишен опит и
експертни познания на международно ниво в сферата
на правото на информационните и комуникационни
технологии и конкретно в сферата на защитата на
личните данни и неприкосновеността на личността. В
документа се обръща внимание на идентифицирани
проблеми в предложената редакция на законопроекта,
като същевременно са дадени насоки и препоръки за
постигане на най-добро съответствие с европейското
законодателство, като се имат предвид особеностите на
средата в България.
Приложение: Становище относно законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни.
Становище
Относно: Обществена консултация по Закона за
изменение и допълнение на Закона за защита на
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личните данни
Фондация „Право и Интернет" предоставя следните
коментари по отношение на представения
законопроект:
1. Законопроектът едновременно доразвива
разпоредбите на Регламент 679/2016 и транспонира
Директива 680/2016, обособявайки нарочна глава осем.
Считаме, че този подход може да доведе до объркване
по отношение на понятийния апарат, използван от и
във връзка с двата акта. В Допълнителните разпоредби
на законопроекта индиректно се препраща към
дефинициите на Регламента - „ извън определенията по
чл. 4", които дефиниции са приложими към целия
закон, освен глава осем. Същевременно, за целите на
транспониране на Директивата са преписани
дефинициите по чл. 3 от Директивата, която борави със
същата терминология като Регламента. При един
невнимателен прочит на Допълнителните разпоредби,
може да се стигне до объркването, че въведените
дефиниции се прилагат спрямо целия закон, което ще
бъде крайно погрешно, особено що се касае до
определението за „администратор". Нужно е да има поясно разграничение между разпоредбите, които се
прилагат само спрямо компетентните органи,
извършващи обработване на лични данни за целите
посочени в чл. 1, § 1 от Директивата, както и
разпоредбите, приложими спрямо всички останали
администратори и обработващи, чиято дейност се
регулира от разпоредбите на Регламент 2016/679.
2. Чл. 12а следва да бъде доразвит и съобразен с
действащото законодателство, регулиращо достъпа да
професионална и/или друга защитена от закона тайна,
по начин, който да гарантира задължението за опазване
на такава защитена от закона и конституцията тайна и
основните права и свободи на гражданите. Така
разписано правомощието, което е предоставено на
Комисията, е формулирано твърде общо в няколко
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направления и противоречи на основни
законоустановени принципи:
- Под друга „защитена от закона тайна" попада тайната
на кореспонденцията, чиято неприкосновеност е
конституционно установен принцип, който може да
бъде дерогиран в изключително редки случай - така чл.
34, ал. 2 от КРБ предвижда разкриване на
кореспонденцията само с разрешение на съдебната
власт, когато това се налага за разкриване и
предотвратяване на тежки престъпления. На следващо
място, в рамките на тази формулировка ще попаднат и
адвокатската тайна, която също е гарантирана на
конституционно ниво в чл. 30, ал. 5 КРБ и
професионалната тайна на нотариусите. - Така
формулирана разпоредбата обхваща всяка една
защитена от закона тайна, без обаче да се отчита
специалният ред за достъп до нея, който е предвиден в
действащото законодателство. В същото време не е
предвидено изменение на съответните актове, което да
осигури непротиворечивост на новата законодателната
уредба. Така разпоредбите на законопроекта не държат
сметка за специалния ред за достъп до защитената
информация, предвиден в Закона за кредитните
институции и Кодекса за застраховането.
3. За постигане на по-голяма яснота чл. 15, ал. 1, следва
да бъде доразвит.
Същият предвижда възможността Комисията да
организира и провежда обучения на лица, определени
за заемане на длъжността „длъжностно лице по защита
на данните". От текста на разпоредбата обаче не стават
ясни целите, които се преследват със същото, респ.
неговата роля и правно значение - дали се цели
удостоверяването на професионална квалификация на
лицата, повишаване на същата или създаването
индиректно на сертифициращ механизъм, оторизиращ
лицата да заемат длъжността. Последното тълкуване
може да се наложи като всеобщо разбиране сред
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гражданите и бизнеса, въпреки че Регламентът не
предвижда сертифицирането на длъжностните лица по
защита на данните за изпълнението на тази дейност
4. За по-голяма яснота, чл. 25б, ал.1, предвиждащ
допълнителна хипотеза за задължително назначаване
длъжностно лице по защита на лични данни при
обработване на лични данни на 10 000 физически лица,
следва да бъде прецизиран. В текущата редакция
изискването се прилага едновременно спрямо
администратори и обработващи, което може да се
окаже проблем за обработващите. Последните могат да
бъдат възпрепятствани да изпълнят това задължение в
хипотези, в които обработващите нямат достъп до
информация за броя на лицата, чиито данни се
обработват от името на администратора (особено
приложимо при облачните услуги). В тази връзка,
въвеждането на подобно задължение следва да бъде
съпроводено с отчитане на тези особености.
На следващо място, може да възникне противоречиво
тълкуване относно периода, на чиято база следва да се
определи количественият критерий за обработване на
данни на 10 000 физически лица - към кой момент
следва да се извърши подобна преценка или следва да
се наблюдава обичайният обем от обработвани данни.
В такъв случай се поставя въпросът относно момента
на възникване на задължение за администратора да
назначи длъжностно лице за защита на данните.
Не на последно място, следва да се мотивира размерът
на фиксирания обем с оглед извършването на преценка
за пропорционалността му спрямо нуждите и
възможностите на българския частен сектор.
5. Чл. 25и. следва да се редактира по начин, който да
отрази интересите на работодателя и мнението на
Работна група 29 за използването на съгласието като
основание за обработване на лични данни при
взаимоотношенията работодател-работник. При
изследване на реквизитите на валидно даденото
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съгласие, Работна група 29, анализира доколко може да
се приеме, че работникът е в позиция да даде свободно
своето съгласие при обработването на данните му от
работодателя. Тъкмо поради това при формулирането
на разпоредбата следва да вземе предвид особеността
на взаимоотношенията и интересите на работодателите
да обработват данни извън тези, които са предвидени в
закон и/или изрично поискани, респ. събрани с
изричното съгласие (1. поясн. в бележка под линия)
(например информационни следи, оставени от
служителите в сървърите и информационните системи
на работодателя, логове от охранителни системи (СОТ,
паркинг системи).
6. Необходимо е да се редактира изречение второ на
чл. 25б, ал. 3 -„Администраторът и обработващият не
могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице
по защита на данните."
Чл. 25б отразява предвидената възможност в Регламент
2016/679 длъжностно лице за защита на лични данни
да бъде назначено като служител на администратора,
респективно обработващия или да се явява външно
лице, което да изпълнява длъжността на основание
договор за услуга. Същевременно обаче изречение
второ, чиято цел е да избегне конфликт на интереси,
всъщност не дава достатъчно насоки за преценка на
несъвместимостта на функциите. Така разписана
алинеята не прави разлика между това дали
администратори/обработващи е физическо или
юридическо лице и в тази връзка кога би се счело, че
администраторът съвместява функциите на
длъжностно лице. В тази връзка трябва да се вземат
предвид насоките на Работна група 29 (2. поясн. в бел.
под линия), в които се посочва, че следва да се
съобразяват правомощията на съответната длъжностна
позиция в рамките на една организация.
7. На следващо място, чл25г следва да се конкретизира
по начин, който да не създава условия за противоречие
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с установените принципи, изграждащи електронното
управление в България като принципа за еднократно
събиране на данни. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от
Закона за електронно управление, административните
органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги, не
могат да изискват от гражданите и организациите
представянето или доказването на вече събрани или
създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно
от първичния администратор на данните.
Практическото осъществяване на този принцип се
извършва на база обработването на ЕГН/ЛЧН, който се
явява единственият всеобщ индекс за събиране на
данни и привързването им към съответното лице. Така
неясната формулировка на разпоредбата би поставила
под риск и затруднение процеса по въвеждане на
електронно управление в страната. Следва да се има
предвид, че алинея 2 на същия член поставя под общ
знаменател всички услуги, предоставяни от
администратора по електронен път (независимо дали са
вътрешно административни или не).
8. За да се осигури действително ред, който улеснява
упражняването на правата на субектите на лични
данни, е препоръчително чл. 37б, да бъде редактиран.
Установяването на ред и условия, които да улесняват
упражняването на правата на субектите на данни е
въведено като изискване в Съображение 59 на
Регламент 2016/679. В тази връзка е спорно доколко
подходът в законопроекта, въвеждайки формални
изисквания към реквизитите на заявлението, осигурява
тези условия. Това разрешение не отчита особеностите
на редица услуги, предоставяни в онлайн среда, където
идентификацията на лицата и предоставянето на
услугата не предполага събиране на информация като
адрес и подпис. Изискването, което Регламентът
поставя спрямо адресирането на искания на субекти на
данни, е администраторът и обработващият да
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идентифицират лицата. В тази връзка всеки
администратор/обработващ следва да събира такъв тип
лична информация, която да позволява
идентифицирането на лицето, но и съблюдаването на
принципа за свеждане на данните до минимум.
Въвеждането на подписа като реквизит на заявлението
още повече би затруднило процедурата по
упражняване на правата в електронна среда.
Изискването за полагане на подпис в заявлението поскоро въвежда изискване за писмена форма на
заявлението отколкото реквизит, водещ до
идентификацията на лицето. Идентификацията на
лицата в електронна среда се регулира от Закона за
електронната идентификация и от Регламент 910/2014.
Не на последно място, въвеждайки формулировката
„други данни за съответното физическо лице",
разпоредбата следва да предвижда гаранция за
съблюдаване на принципа за свеждане на данните до
минимум.
С оглед на горепосочените съображения, считаме, че
въвеждането на реквизити на заявлението няма да
постигне целите на Регламента. На първо място, то би
затруднило процеса на упражняване на правата на
субектите, на второ - в много случаи би довело до
събиране на информация, с която
администраторът/обработващият до този момент не е
разполагал, което ще наруши принципа за свеждане на
обработването до минимум.
9. Коментари по отношение на Глава 8, раздел V от
предложения Закон за изменение и допълнение на
ЗЗЛД - Надзор за спазване на правилата за защита на
личните данни. Средства за правна защита.
За да се постигне качествено транспониране на
Директивата и съблюдаване на основни принципи на
правовата държава и отстояването на независимостта
на съдебната власт, при разписване на правомощията
на надзорния орган следва изрично да се включат
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разпоредби, транспониращи текстовете на
Съображение 80 и чл. 45, пар.2 от Директивата.
Съгласно чл.45 държавите членки следва да предвидят
надзорният орган „да не бъде компетентен да
осъществява надзор на дейностите по обработване на
данни, извършвани от съдилищата при изпълнение на
съдебните им функции. Съображение 80 е в същия дух,
като в него се посочва, че това изключение от
правомощията на надзорния орган може да се прилага
и към други независими органи, които са част от
съдебната система.
Чл. 85 следва да се редактира по начин, съответстващ
на размера на наказанията, предвидени в Регламент
2016/679. В законопроекта се въвеждат долни граници
на размера на наказанията, различни от тези,
предвидени в чл. 83, пар. 4 и пар. 6 от Регламент
2016/679. Това отклонение е недопустимо поради
няколко причини:
Регламентът не дава право на държавите членки да се
отклоняват от размера на санкциите, предвидени в чл.
83. Поради това, в разпоредбата би трябвало да
присъстват максималните размери, както са
предвидени в Регламента - до 10/20 милиона евро или
до 2% / 4% от общия му годишен световен оборот за
предходната финансова година, която от двете суми е
по-висока.
Подобна дискреция е предоставена само по чл. 84,
където се урежда възможността държавите членки да
предвидят санкции за други нарушения на Регламента,
извън тези по чл. 83.
Въвеждането на минимален размер на наказанията не
отговаря на възможността за извършване на преценка
за пропорционалността и ефективността на
наказанието, както се изисква съгласно параграф 2 на
чл. 83 Регламент 2016/679. В този смисъл е практиката
на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),
според която се изисква всяка намеса да е
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пропорционална на преследваната цел, като такава
пропорционалност няма да е налице, ако не съществува
баланс между интереса на обществото и правата на
лицето (3. Бел. под линия). Отново според практиката
на ЕСПЧ, ако този баланс не е налице, намесата би
представлявала „прекомерна индивидуална тежест"(4.
Бел. под линия). Съдът на ЕС също постановява в
множество свои решения, че тежестта на наказанието
следва да бъде съобразена със сериозността на
нарушението (5. Бел. под линия) и че принципът за
пропорционалност трябва винаги да се спазва, дори
когато държавите членки имат дискреция в
конкретната област (6. Бел. под линия).
Ако се направи паралел с друга област от
законодателството, където са предвидени значителни
глоби както е конкурентното право, ще се види, че в
Закона за защита на конкуренцията (чл. 100) е уреден
минимум на санкцията за едно единствено нарушение,
като за всички останали нарушения няма установена
долна граница.
На базата на тези аргументи препоръчваме
минималните санкции по ЗЗЛД, особено тези във висок
размер, да бъдат премахнати от законопроекта.
На последно място, обръщаме внимание, че посоченият
в чл. 37а Закон за електронния документ и електронния
подпис е с изменено заглавие (ДВ, бр. 85 от 2017 г.) и
се нарича Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
Бележки под линия:
Работна група по чл. 29, „Насоки относно съгласието",
wp259rev.01, налично на:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm7item id=623051
Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on
Data Protection Officers ('DPOs'), p. 16
Jahn and Others v. Germany [ГК], §§ 81-94, ЕСПЧ
Sporrong and Lonnroth v. Sweden, §§ 69-74 ЕСПЧ
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14.

Фондация
„ЛИБРе“
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г.

C-255/14, §23, СЕС
C-262/99, § 67, СЕС
В качеството ни на организация с нестопанска цел,
работеща за развитието на държавните политики в
дигиталното общество и приложението на
технологиите във всяка професионална област и
личния живот, в т.ч. защита правата на гражданите в
електронното пространство, управление на
информацията и защита на неприкосновеността на
личното пространство и сигурност, представяме
нашата позиция относно публикувания на 30 април
2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните данни(1), както следва:
I. Общи бележки
I.1. В разпоредбата на чл. 1, ал. 6 се посочва, че „[п]ри
прилагането на този закон следва да се отчитат
специалните потребности на микропредприятията,
малките и средни предприятия при условията на
Регламент (ЕС) 2016/679", но същевременно
законопроектът не предвижда конкретни такива мерки.
Така въведеният принцип остава без конкретна
реализация в други разпоредби на законопроекта.
Например, изискването всеки администратор и
обработващ лични данни да поддържа регистър с
всички категории дейности по обработване под тяхна
отговорност по чл. 64 е в разрез с чл. 30(5) от
Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който „
[з]адълженията, посочени в параграфи 1 и 2 [бел.
изискванията за поддържане на регистър на дейностите
по обработване, за които отговоря администратора на
лични данни, респективно изискванията за поддържане
на регистър на всички категории дейности по
обработването, извършени от името на администратор,
за които отговаря обработващия лични данни], не се
прилагат по отношение на предприятие или дружество
с по-малко от 250 служители, освен ако има вероятност

1. Не се
приема.
Нормата е с
приниципен
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задълженията на
администратора.
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извършваното от тях обработване да породи риск за
правата и свободите на субектите на данни, ако
обработването не е спорадично или включва специални
категории данни по член 9, параграф 1 или лични
данни, свързани с присъди и нарушения, по член 10."
I.2 В разпоредбата на чл. 25а, когато лични данни са
предоставени от субекта на данни на администратор
или обработващ, без правно основание по чл. 6, пар. 1
или в противоречие с принципите по чл. 5 от Регламент
(ЕС) 2016/679, администраторът/обработващият ги
връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в
срок от един месец от узнаването. Разпоредбата не
посочва какво представлява „връщането" на лични
данни от администраторът на субекта на данни, нито
по какъв ред следва да се осъществи това връщане.
Законопроектът също така не провежда разграничение
в кои случаи данните следва да бъдат изтрити и в кои унищожени.

I.3. В разпоредбата на чл. 25б се установява критерий
за задължително определяне на длъжностно лице по
защита на данните, когато администратор или
обработващ лични данни обработва лични данни на
над 10 000 физически лица. В мотивите към
законопроекта липсва обосновка на критерия, поради
което той изглежда случайно избран и като такъв
несъобразен с обективни критерии за оценка на
реалните рискове за правата и свободите на субектите
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на данни.
I.4. Наименованието на глава седма е „Упражняване на
правата на субектите на данни. Средства за правна
защита, отговорност за причинени вреди".
Същевременно засяга единственото правата по чл. 15¬22 от Регламент (ЕС) 2016/679, а правото на субекта на
данни по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 е изключено
от обхвата. Субектът на данни има правото да оттегли
даденото от него съгласие за обработване на лични
данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието
не засяга законосъобразността на обработването,
основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Преди да даде съгласие, субектът на данни бива
информиран за това, а оттеглянето на съгласие следва
да е също толкова лесно, колкото и даването му.
Нещо повече, задължителните атрибути на заявлението
по чл. 37а, влизат в разрес с духа на Регламент (ЕС)
2016/679 (вж. съображения 57¬-59). Например,
изискването на адрес по смисъла на пощенски адрес
или постоянен адрес по лична карта - за
идентифициране на съответното физическо лице ще се
окаже прекомерно за редица случаи на идентификация,
особено в електронното пространство. Текстът на чл.
37б, ал. 1 следва да се прецизира чрез описание на
типовете данни и информация, която следва да се
изисква от субекта на данни за упражняването на
неговите права, по начин, който е пропорционален на
възможностите за идентификация спрямо използваната
услуга.
I.5. Наименованието на глава осма е „Особени правила
за защита на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни от компетентните
органи за целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания,
включително предпазването от заплахи за обществения
ред и сигурност и тяхното предотвратяване".

4. Чл. 7 от
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Предметният обхват на Глава
осма ясно е посочен в чл. 42.
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Същевременно с тази глава са уредени широк кръг от
въпроси, които не са „особени" във връзка с
обработването на лични данни от компетентни органи,
а напротив - отнасят се до всички администратори на
лични данни. Наред с това с разпоредбата на чл. 43 на
практика обхватът на отношенията, регулирани в глава
осма, е разширен до пълния обхват на ОРЗД.
Систематичното тълкуване довежда до извода, че в
глава, регулираща специфични обществени отношения,
са поместени разпоредби с общ характер, в отклонение
от разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Указ № 883 за
прилагане на Закона за нормативните актове.
I.6 В разпоредбата на чл. 48, ал. 1 на администратора е
вменено задължението да „прави разграничение между
лични данни, основани на факти, и лични данни,
основани на лични оценки". Не става ясно какво са
конкретните задължения на администратора във връзка
с провеждането на това разграничение. Същевременно
неясна е връзката между ал. 1 и ал. 2, която засяга
въпроса с неточни, непълни и неактуални данни.
Разграничението между лични данни, основани на
факти, и лични данни, основани на лични оценки,
следва да бъде изяснено също в контекста на
обработването на лични данни за автоматизирано
вземане на индивидуални решения в случаите, в които
автоматизирани процеси създават „нови" лични данни,
които не са директно предоставени от субекта на
данни.
I.7. Изискванията за информацията, предоставяна при
събиране на лични данни от субекта на данните, по чл.
54, ал. 1 следва да съответстват на минималния обхват,
посочен в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679,
респективно в чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6. Текстът
въвежда
разпоредбата на чл. 6 от
директивата.
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приема.
Разпоредбата
транспонира
директивата,
а не
регламента,
поради
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I.8. Изискванията към данните и информацията, до
която има право на достъп субекта на данните, по чл.
55, ал. 1 следва да съответстват на минималния обхват,
посочен в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679.
I.9. Срокът от 60 (шестдесет) дни по чл. 55, ал. 2 и 4
влиза в противоречие със съображенията, изложени в
Регламент (ЕС) 2016/679, където изрично е посочено,
че „[а]дминистраторът следва да бъде задължен да
отговоря на исканията на субекта на данни без
ненужно забавяне и най-късно в рамките на един
месец, както и да посочи причините, ако не
възнамерява да се съобрази с тези искания."
I.10. Съгласно чл. 83 субектът на данни има право да
възложи на юридическо лице с нестопанска цел,
осъществяващо дейност в обществена полза и
развиващо дейност в областта на защитата на правата и
свободите на субектите на данни по отношение на
защитата на техните лични данни, да подаде жалбата
от негово име и да упражни от негово име правата,
посочени в чл. 38, 39, 82, ал. 2 и ал. 3. Считаме, че така
наложеното изискване дейността да се възлага само на
юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо
дейност в обществена полза, е в разрез с изискването
на чл. 80 от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който
структура, организация или сдружение с нестопанска
цел, което е надлежно учредено в съответствие с
правото на държава членка, има уставни цели, които са
в обществен интерес, и действа в областта на защитата
на правата и свободите на субекта на данни по
отношение на защитата на неговите лични данни, да
подаде жалба от негово име и да упражни от негово
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име правата по чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС)
2016/679, както и правото на обезщетение по чл. 82 от
Регламент (ЕС) 2016/679, когато то е предвидено в
правото на държавата членка.
I.11. В проекта на Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните данни не са посочени
конкретни срокове за приемане на подзаконовата
нормативна уредба по прилагането му. Липсата на
яснота и явен ангажимент на надзорния орган в тази
посока поставя адресатите на закона в ситуация на
несигурност относно изискванията, към които трябва
да отговарят и/или мерките, които могат да
предприемат, администраторите и обработващите
лични данни, както и начините, по които допълнително
ще бъдат гарантирани правата на субектите на данни.
Предвид важността на обсъждания нормативен акт и
заложените в него изисквания и задължения към
администратори и обработващи лични данни следва да
има явен ангажимент от страна на надзорния орган за
изготвянето на подзаконовата нормативна уредба по
прилагането му, или същата - за целите на
систематичния подход - да бъдат част от настоящата
обществена консултация.
II. Автоматизирано обработване за вземане на
индивидуални решения
В разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от законопроекта
правото на субекта на данни да не бъде обект на
решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда
правни последствия за субекта на данните или по
подобен начин го засяга в значителна степен, е
приравнено на обща забрана на автоматизираното
вземане на индивидуални решения. Макар и оспорвано
в литературата и практиката(2.изясн. под линия),
такова тълкуване е в съответствие с възприетите от
Работната група по чл. 29 Насоки относно
автоматизираното вземане на решения и профилиране
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от 3 октомври 2017 (посл. доп. и обн. 6 февруари 2018
г.). Въпреки това, предвиденият със законопроекта
режим има редица слабости, които създават рискове
както за субектите на данни, така и за
администраторите. Следните препоръки могат да бъдат
отправени:
1. Текстът на съображение 71 от ОРЗД предвижда, че
„[в]ъв всеки случай такова обработване следва да
подлежи на подходящи гаранции, които следва да
включват конкретна информация за субекта на данните
и правото на човешка намеса, на изразяване на мнение,
на получаване на обяснение за решението, взето в
резултат на такава оценка и на обжалване на
решението" (курсив - наш, Ф.Л.). Макар и не правно
обвързващ, този текст служи като насока за
националния законодател относно изричното
закрепване на т.нар. „право на получаване на
обяснение за решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване" - възможност, която за
съжаление е пропусната от настоящата редакция на чл.
52, ал. 1 от законопроекта.
2. Изричното въвеждане на такова „право на
получаване на обяснение" би се явило и конкретна
„подходяща мярка" в националното право на
Република България, каквито мерки предвижда чл.
22.2, б. „б" и чл. 22.3 от ОРЗД. Закрепването на това
право представлява логическа предпоставка за
пълноценното упражняване на правата на субекта на
данни, гарантирани от чл. 22.3 от ОРЗД, а именно: да
оспори решението, да изрази гледната си точка и да
получи човешка намеса. Не би било възможно или
пълноценно упражняването на тези права, ако субектът
на данни не е получил адекватно обяснение относно
начина, по който дадено решение е било взето изобщо.
3. Роля на националния законодател е да предвиди
конкретни изисквания относно информацията, която
следва да бъде предоставена от администратора, и
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достоверни данни, които да свидетелстват за
факторите, които са участвали при вземането на
решението. В тези случаи законодателят следва да
балансира интереса от въвеждането на такова право за
субектите на данни с риска от въвеждането на
прекомерни тежести за администраторите при
предоставянето на такива обяснения по начин, който
лесно може да бъде възприет от човек.
4. Законодателно следва да бъде блокирана
възможността администраторите на лични данни да
избегнат забраната, въведена от чл. 22 от ОРЗД, като
предвидят номинална човешка намеса на даден етап от
обработването с цел да избегнат обхвата на понятието
„решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване" (курсив - наш, Ф.Л.).
5. Предвидената с чл. 52, ал. 1 обща забрана се отнася
за случаите, в които вземането на решение поражда
„неблагоприятни правни последици за субекта на
данните или съществено го засяга". Тази формулировка
е в отклонение от целта на нормата, закрепена в чл. 22,
ал. 1 от ОРЗД. Регламентът предвижда, че решението
следва да засяга субекта „по подобен начин" и
„значителна степен", докато законопроектът
предвижда, че забраната се отнася до решение, което
може „съществено да засяга" субекта, без да използва
сравнително критерият „неблагоприятни правни
последици".
Законодателно следва да бъде изяснен обхватът на
понятието „решение, което по подобен начин засяга
субекта на данни в значителна степен". Изричното
въвеждане на обективен стандарт, спрямо който да се
преценява дали засягането е в „значителна степен" е от
основно значение за гарантиране на правната
сигурност. Основаването на тази преценка на
субективните възприятия от гледна точка на субекта на
данни би създало опасност от произволно упражняване
на правото на получаване на обяснение и свързаните с
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него други права и би застрашило иначе
законосъобразни практики на администраторите на
лични данни.
6. В случаите на решения, основаващо се единствено
на автоматизирано обработване, включващо
профилиране, законопроектът следва да предвиди
отклонение от предвиденото в чл. 12а, ал. 1
изключение относно наличието на търговска,
производствена или друга защитена от закона тайна.
Това отклонение следва да предвиди мерки за защита
на търговските тайни и правата на интелектуална
собственост на администратора в случаите, когато
субектите на данни упражняват правото да получат
обяснение. В тази посока може да бъде разширена
изрично компетентността на надзорния орган (КЗЛД)
да извършва одити на системи за автоматизирано
вземане на индивидуални решения, като по този начин
се защитават както правата на интелектуална
собственост на администраторите (чрез ограничаване
на кръга от субекти, които имат достъп до
информация, която може да е обект на интелектуална
собственост или търговска или друга тайна - напр.
модели за машинно обучение и др.) и същевременно се
гарантират правата на субектите на данни в случаите,
когато обясненията за взетите решения са твърде
сложни и изискват специализирани познания, които
надзорният орган би бил в по- благоприятна позиция
да притежава.
7. Настоящата редакция на разпоредбата на чл. 52, ал. 2
от законопроекта е в отклонение от изричната забрана
на чл. 22.4 от ОРЗД. Предвиденото от законопроекта
изключение обхваща единствено изискването за
въвеждане на подходящи мерки за защита на правата и
свободите и легитимните интереси на субекта на
данните. Не са посочени изрично предвидените в чл.
9.2, б. „а" и „ж" правни основания, на които такова
обработване е възможно, а именно: изрично съгласие

6. Приема
се.

7. Не се
приема по
съображенията,
изложени в
т. II 1-5.
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за обработването на специални категории лични данни;
и необходимост 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. Законовите
основания следва да бъдат посочени в законопроекта,
освен ако законодателят не упражни дискрецията си
съгласно чл. 9.4 от ОРЗД.
8. Настоящата редакция на разпоредбата на чл. 52, ал. 4
от законопроекта въвежда изрична забрана за
профилиране, което се основава на специални
категории и води до риск от дискриминация. Тази
забрана се явява частен случай на общата забрана по
чл. 52, ал. 1, доколкото дискриминацията винаги ще
поражда неблагоприятни правни последици за субекта
на данни. Нещо повече, дискриминацията е само един
от възможните рискове, възникващи от профилиране
на основание обработване на специални категории
данни(3. изясн. под линия). Същевременно често в
контекста на обработване на лични данни
дискриминацията като риск за правата на субектите на
данни се разглежда като понятие с обхват, който е поширок от предвидените в чл. 4, ал. 1 от Закона за
защита от дискриминация признаци. Ето защо подобна
изрична забрана, без да е уточнен обхватът на
понятието „дискриминация", може на практика да
ограничи случаите, в които субектите на данни могат
да се позоват на тази забрана (4. изясн. под линия) По
тази причина следва или разпоредбата да бъде
премахната като частен случай на общата забрана, или
обхватът й да бъде разширен с каталог от рискове,
който да служи като указание за администраторите при
извършване на предвидената в чл. 52, ал. 3
задължителна оценка на въздействието по чл. 64 от
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законопроекта.

III. Легални дефиниции на понятията „риск" и
„уязвимост"
9. В §24 от законопроекта е въведена легална
дефиниция на понятието „риск". Рискът е дефиниран
като „функция от вероятността дадена заплаха да се
превърне в потенциална уязвимост и резултатното
въздействие от неблагоприятното събитие върху
организацията". Посочената дефиниция има своя
произход в информационната сигурност (5. изясн. под
линия), но тя не отчита еволюцията на концепцията за
риск в правния режим за защита на личните данни. С
приемането на ОРЗД концепцията за риск претърпява
своеобразен „нормативен обрат", включвайки в
обхвата си не само технически, но и правни критерии,
отчитайки въздействието върху правата и свободите на
субектите на данни.
Правният режим за защита на личните данни има за
цел да оцени не риска за организацията, а риска за
правата и свободите на субектите на данни. (6. изясн.
под линия) Възприемането на такова стеснено и
техническо разбиране за „риск" е в противовес с
буквата и духа на ОРЗД и не отчита оценките, които
трябва да бъдат извършени спрямо въздействието на
обработването на лични данни върху правата и
свободите на субектите на данни спрямо тяхната лична
сфера - както физическа, така и цифрова.
Ето защо така посочената дефиниция следва или да
отпадне от законопроекта, или да бъде ревизирана по
начин, който отчита съотношението между
техническото разбиране за „риск" и риска за правата и
свободите на субектите на данни, който следва от
обработването на лични данни. (7. изясн. под линия)

основните
права в
правоохрани
телната
област.
9. Приема се
по
приницип.
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Аналогични съображения могат да бъдат приведени и
по отношение на въведената легална дефиниция на
понятието „уязвимост".
IV. Технически неточности
IV.1. В подготвената версия на чл. 10, ал. 2, е
предложена неправилно изписана номерация (1, 9-16)
относно изпълняваните от Комисия за защита на
личните данни общо девет задачи. Същата следва да
бъде коригирана с номерация от 1 до 9 включително.
IV.2. В чл. 37а, ал. 2 неправилно е цитиран Закона за
електронния документ и електронния подпис. С
изменения и допълнения в „Държавен вестник", бр. 85
от 24 октомври 2017 г. заглавието на закона е
изменено, както следва: Закон за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги.
Оставаме на разположение в случай на необходимост
от разяснения по представеното становище.
Бележки под линия:
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=3467
Вж. напр. дискусиите и източниците, посочени в
бележки под линия у: Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt,
and Chris Russell. "Counterfactual Explanations without
Opening the Black Box: Automated Decisions and the
GDPR." ArXiv:1711.00399 [Cs], November 1, 2017.
http://arxiv.org/abs/1711.00399; Wachter, Sandra, Brent
Mittelstadt, and Luciano Floridi. "Why a Right to
Explanation of Automated Decision-Making Does Not
Exist in the General Data Protection Regulation." SSRN
Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research
Network, December 28, 2016.
https://papers.ssrn.com/abstract=2903469; Edwards, Lilian,
and Michael Veale. "Enslaving the Algorithm: From a
'Right to an Explanation' to a 'Right to Better Decisions'?"
SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science
Research Network, October 13, 2017.
https://papers.ssrn.com/abstract=3052831.
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Други рискове могат да включват напр. „кражба" на
идентичност, function creep, загуба на контрол над
личните данни, spoofing и др. Вж. дискусия относно
рисковете напр. в "The Risks Involved upon the Use of
Biometric Data and Biometric Systems" (Chapter 4) у
Kindt, Privacy and Data Protection Issues of Biometric
Applications, 2013, Springer, pp. 275¬401.
Вж. напр. дискусията у Goodman, B. "Discrimination,
Data Sanitisation and Auditing in the European Union's
General Data Protection Regulation." European Data
Protection Law Review 2, no. 4 (2016): 493-506.
https://doi.org/10.21552/EDPL/2016/4/8. Посоченото
съображение относно обхвата на понятието се отнася и
за разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от законопроекта.
Вж. напр. Gary Stoneburner, Alice Goguen, and Alexis
Feringa. NIST, Risk Management Guide for Information
Technology Systems. Recommendations of the National
Institute of Standards and Technology, 2002, p. 8.
Вж. напр. съобр. 75 („рискът за правата и свободите на
физическите лица"), съобр. 76 („вероятността и
тежестта на риска за правата и свободите"), чл. 25, чл.
32, чл. 35.7, б. „в" и др.
Вж. повече у Gellert, R. Understanding the risk based
approach to data protection: An analysis of the links
between law, regulation, and risk, 2017 (forthcoming).

15.

Асоциация на
българските
застрахователи
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г

Благодарим за предоставената ни възможност да
коментираме горепосочения Законопроект.
След като внимателно се запознахме с него, както и
във връзка с чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС)
2016/679 от 27 април 2016 година (Общ регламент
относно защитата на данните), бихме искали да
направим предложение за въвеждане в бългзрското
законодателство на допълнително условие за
обработване на данни за здравословното състояние на
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ползвател на застрахователни услуги - физическо лице,
при сключване и изпълнение на застрахователен
договор, чийто предмет на застраховане е живота и/или
здравето на физическото лице.
I. Резюме:
•
За естеството на застраховките който
предоставят защита срещу рискове, свързани с живота
и здравето на лицата, и ползвателите на тези
застраховки, обработката на лични данни, свързани със
здравословното състояние на съответното физическо
лице е основополагаща.
•
В момента този вид данни се обработват по
силата на специален закон - Кодекс за застраховането,
към който препраща действащия ЗЗЛД, съгласно който
данни за здравословното състояние на физическо лице
могат да се обработват от трети лица, ако това е
предвидено в специален закон (виж чл.5, ал.2, т.2 от
ЗЗЛД).
•
В Законопроекта, обаче, е предвидена отмяната
на чл.5, като по тези начин отпада и цитираната погоре възможност за обработка на данни за
здравословното състояние, ако в специален закон е
предвидено друго.
•
Предвидената възможност в чл.9, пар.2, б.а на
Регламента чувствителни данни (част от които и данни
за здравословно състояние) да се обработват със
съгласие на субекта на данните, не е приложима при
застрахователните договори, тъй като съгласието няма
да може да бъде взето, спазвайки други три принципни
изисквания на Регламента - даването на съгласие да не
бъде поставено като условие за предоставяне на
услуга/сключване на договор, съгласието да бъде
дадено доброволно и да може да бъде оттеглено.
•
Ето защо, единственото възможно решение е
българският законодател да се възползва от
възможността, предоставена в чл.9, пар.4 от
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Регламента - „държавите членки да запазят или да
въведат допълнителни условия, включително и
ограничения, по отношение на обработването на
генетични данни, биометрични данни или данни за
здравословното състояние", както и от възможност
предвидена и в чл.9, пар.2, б."ж" от Регламента „когато обработването е необходимо по причини от
важен обществен интерес..
•
Предлагаме конкретни текстове в
Законопроекта, като разчитаме да бъдат приети.
II. Предложение:
1. В Преходните и заключителните разпоредби на
Законопроекта да бъде създаден нов §34 със следното
съдържание:
§34. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от
29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 62 от
9.08.2016 г., в сила от 9.08.2016 г., изм. и доп., бр. 95 от
29.11.2016 г., доп., бр. 103 от 27.12.2016 г., бр. 8 от
24.01.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., изм. и доп., бр. 63
от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г., бр. 85 от
24.10.2017 г., доп., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от
21.11.2017 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила
от 1.01.2018 г., изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от
1.01.2018 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от
16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 24 от
16.03.2018 г., бр. 27 от 27.03.2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
В чл. 426 се създава нова алинея 4 със следното
съдържание:
„(4) За договора за застраховка „Помощ при пътуване"
се прилага съответно чл. 454."
В чл. 429 се създава нова алинея 6 със следното
съдържание:
„(6) За договора за застраховка „Гражданска
отговорност" се прилага съответно чл. 454."
В §7 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за
застраховането се създава нова алинея 3 със следното
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съдържание:
Вариант първи:
„(3) Възможността за обработка на лични данни за
здравословно състояние, предвидена в чл. 107 и чл. 454
от този кодекс, представлява допълнително условие,
въведено по отношение на обработката на лични данни
за здравословно състояние, по смисъла на чл. 9, пар. 4
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и изключва
забраната по чл. 9, пар. 1 от този регламент."
или
Вариант втори:
„(3) Обработката на лични данни за здравословно
състояние, предвидена в чл.107 и чл. 454 от този
кодекс е от важен обществен интерес по смисъла на чл.
9, пар. 2, буква „ж" от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО".
Ако не се приеме предложението за създаването на ал.
3 в § 7 от КЗ, предлагаме включването в §15 от
Законопроекта на нов член 25л със следното
съдържание:
„Чл.25л. Забраната да се обработват лични данни за
здравословното състояние на субектите на данни,
посочена в чл.9, пар.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО, не се прилага, когато в специален
закон е предвидено друго."
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III. Мотиви
1. Информацията, свързана със здравословното
състояние на застрахованите лица по същността си е
неразривно свързна с естеството на самия договор за
застраховка, която предоставят защита срещу рискове,
свързани с живота и здравето на лицата.
Тази информацията е необходима на застрахователя за
точна оценка на риска, още на етапа преди сключване
на застрахователен договор, както и по време на
неговото изпълнение. За целите на сключване и
изпълнение на застрахователен договор за
застраховките „Живот", „Злополука", „Медицинска
застраховка", „Обща гражданска отговорност" и
„Помощ при пътуване (Асистанс)", от съществено
значение е здравословното състояние на
застрахованото лице. От здравословното състояние на
кандидата за застраховане - физически лице, зависят
параметрите на горепосочените видове
застрахователни договори, които всеки застраховател
ще предложи на това лице. Здравословното състояние
на това лице ще окаже влияние върху предложената от
застрахователя застрахователна сума, застрахователна
премия и покрити застрахователни рискове.
2. Действащия към момента Закон за защита на
личните данни („ЗЗЛД") съдържа уредба, съгласно
която данни за здравословното състояние на физическо
лице могат да се обработват от трети лица, ако това е
предвидено в специален закон (виж чл.5, ал.2, т.2 от
33/1Д). Въведеното условие за законосъобразно
обработване на данни за здравословното състояние на
физическо лице кореспондира с разпоредбите на чл.454
от Кодекса за застраховане („КЗ").
Съгласно чл.454 от КЗ, застраховател, който предлага
застраховка „Живот" (както и застраховка „Злополука"
и „Медицинска застраховка", за които има препратки
към този член) има право преди сключване на
съответния застрахователен договор, както и по време
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на действието на договора, да получи подробна и точна
информация относно възрастта, пола, здравословното и
финансовото състояние на лицето, чиитс живот, здраве
или телесна цялост са предмет на застраховане. В
допълнение считаме, че тази уредба следва да се
приложи и за застраховките „Обща гражданска
отговорност" и „Помощ при пътуване (Асистанс)".
Застрахователният сектор е силно регулиран сектор,
като тази регулация е насочена предимно към защита
на интересите на ползвателите на застрахователни
услуги. Дейността на застрахователите подлежи на
постоянен надзор. Нещо повече съгласно чл. 149, ал. 1
от КЗ „застрахователят, съответно презастрахователят,
членовете на управителните и контролните органи,
одиторите, актюерите, както и всички други лица,
които работят за застрахователя, съответно
презастрахователя... са длъжни да пазят в тайна
информацията, която им е станала известна във връзка
с изпълнение на техните функции. Лицата по
изречение първо не може да използват придобитата
информация за лично облагодетелстване или за
облагодетелстване на друго лице, както и за други
цели, освен за изпълнение на техните функции".
Задължението по ал. 1 от чл. 149 на КЗ се отнася и за
застрахователните и презастрахователните посредници
и за техните служители. За всяко нарушение на
нормативната уредба, посочена в КЗ, на застрахователя
(презастраховател, застрахователен посредници) се
налага имуществена санкция.
3. В Законопроекта, обаче, е предвидена отмяната на
чл.5, като по този начин отпада и цитираната по-горе
възможност за обработка на данни за здравословното
състояние, ако в специален закон е предвидено друго.
4. Възможността, предоставена от Регламент 2016/679
(чл. 9, пара. 2, буква а), за обработка на данни, свързана
със здравословното състояние на застрахованите лица с
изрично съгласие на субекта на данните не е
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приложима, тъй като съгласието няма да може да бъде
взето, спазвайки следните изискванията на Регламент
2016/679:
Даването на съгласие да не бъде поставено като
условие за предоставяне на услуга/сключване на
договор: Ако съгласие не бъде предоставено, то
застрахователят няма да може да сключи договора за
застраховка.
Съгласието да бъде свободно дадено: Във
връзка с т.1 от мотивите ни именно поставянето в
зависимост от предоставяне на услуга лишава субекта
от реален избор относно това дали да го предостави.
Изискването за оттегляемост на съгласието:
Оттеглянето на съгласието е изрично формулирано
право по Регламента, както и израз на свободата на
избор на субектите на данни по отношение на тяхното
обработване. Въпреки това, невъзможността на
застрахователя да съхранява данните и да поддържа
застрахователно покритие ще доведе до невъзможност
за изпълнение на самия застрахователен договор.
5. Единственото възможно решение е българският
законодател да се възползва от възможността,
предоставена в чл.9, пар.4 от Регламента - „държавите
членки да запазят или да въведат допълнителни
условия, включително и ограничения, по отношение на
обработването на генетични данни, биометрични данни
или данни за здравословното състояние", както и от
възможност предвидена и в чл.9, пар.2, 6."ж" от
Регламента - „когато обработването е необходимо по
причини от важен обществен интерес..." и да предвиди
дерогация за обработването на здравни данни от
застрахователите по някои видове застраховки.
Предложението ни не е в противоречие със забраната
за обработка на специални категории лични данни,
част от които са данни за здравословното състояние, в
чл. 9, пар. 1 от Регламента. Точно за такива случаи в
чл. 9, пар. 4 на Регламент 2016/679 европейският
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законодател е дал възможност на държавите членки да
въведат допълнителни условия по отношение на
обработването на специалните категории данни.
Възможност в този смисъл е предвидена и в чл. 9, пар.
2, б. "ж" от Регламента - „когато обработването е
необходимо по причини от важен обществен
интерес...".
Видно от рецитал 10 от Мотивите на Регламента:
„Настоящият регламентът оставя и известна свобода на
действие на държавите членки да конкретизират
съдържащите се в него правила, включително по
отношение на обработването на специални категории
лични данни („чувствителни данни"). В този смисъл
настоящият регламент не изключва право на
държавите членки, което определя обстоятелствата за
специални спучаи на обработване, включително поточно определяне на условията, при които
обработването на лични данни е законосъобразно".
В редица законопроекти на държави членки във връзка
с прилагането на Регламента са включени дерогации на
основание на чл. 9, пар. 2, б. "ж" и чл. 9, пар. 4 от
Регламента, по отношение на обработването на данни
за здравословно състояние за целите на
застрахователен договор1.
Както е посочено в самите мотиви към Законопроекта
„съществуват четири групи подобни разпоредби, които
изискват или позволяват приемането на вътрешнонационални правила", като една от посочените групи
се отнася за приемането на национално ниво на
„изключения и ограничения на определени права при
определени условия - напр. дерогации при обработване
на данни за научни или истерически изследвания
....данни за здравето и др.".
АБЗ заявява готовността си за съвместна работа и
участие в работни групи по повод повдигнатите в това
писмо въпроси.
'l. Финландия: Правителствено предложение НЕ 9 2018
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vp,.
Предложението на правителството до Парламента за
допълване на Общия регламент на ЕС за защита на
данните, внесено във Финландския Парламент през
Март, 2018:
Раздел 6
Обработка на специални категории лични данни
Член 9. параграф 1 от Регламента за защита на данните
не се прилага:
(I). когато се отнася до информация за здравословното
състояние, заболяване или увреждане на застраховано
лице и лице, претендиращо за обезщетението, или за
всяко подобно действие, предприето от
застрахователната институция, с цел определяне на
отговорността на застрахователното предприятие. 2.
Холандия: Ма 13.12.2017 холандското правителство
внася в Парламента проектозакон Закон ча прилагане
на Общия регламент на НС за защита на данните. Чл.23
от проектозакона е със следното съдържание:
Чл. 23 Запраната за обработка на здравни данни от
съображения от значителен обществен интерес,
съгласно член 9, параграф 2, б.ж) от Регламента, или по
причини, посочени в член 9. параграф 2. букви б) и з),
не се прилага, ако обработката се извършва от:
A)
здравни специалисти, институции за
здравеопазване или социални услуги, доколкото това е
необходимо за правилното третиране на субекта на
данните или за управлението на такива услуги:
B)
застрахователните компании, както е посочено в
Закона за финансовия надзор и финансовите услуги,
посредничещи при такива застраховки, доколкото това
е необходимо за
оценката на риска и лицето, за което се отнасят
данните, не е било оспорено или
изпълнението на застрахователния договор.
3. Обединено Кралство: В проекта на Закон за защита
на личните данни се уточняват случаите, които влизат
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в обхвата на чл.9, пар.2, б.ж) от Регламента, като в Част
2 Приложение 1 (Специална категория данни) е
посочено, че:
„20 (1). Обработката на такива данни е необходима по
причини на важен обществен интерес, ако (а)
необходими за застрахователни цели,
4. Испания: Па 10.11.2017г. правителството приема
проектозакон за Защита на личните данни, съгласно
който „изпълнението на всски вид застрахова! елен
договор може да бъде правно основание за обработката
на данни за здравословно състояние".
Конфедерацията на работодателите и индустриалните в
България принципно подкрепя публикувания за
обсъждане законопроект. Въпреки, че Регламент (ЕС)
2016/679 има пряко действие, необходимо е на
национално ниво да бъдат въведени мерките за
неговото изпълнение.
В същото време КРИБ възразява на някои от
предложенията за изменение и допълнение на закона
поради обстоятелството, че те стоят извън
изискванията на регламента, а именно:
I. C § 12 се създава нов чл. 15, който в ал. 1 дава
възможност на КЗЛД да организира и провежда
обучение на лицата, определени за заемане на
длъжността „длъжностно лице по защита на данните"
или на лица, желаещи да бъдат обучени за заемане на
тази длъжност. В ал.2 пък се предвижда обучението по
ал.1, когато е по искане на администраторите,
обработващите или на обучаващите се, да е за тяхна
сметка и да се заплаща по тарифа, определена от
министъра на финансите.
Така формулирана, предлаганата разпоредба на чл. 15,
е твърде обща и дава правомощия на КЗЛД. каквито не
са предвидени в регламента. Изискването на чл. 37, §
5 е длъжностното лице по защита на данните да се
определя въз основа па неговите професионални
качества, на експертните му познания на

1. Приема се
по принцип.
Нормата е
отпаднала
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законодателството и практиката в областта на защитата
на данните. Т.е., преценката при определянето на
такова лице принадлижи на администратора и
обработващия лични данни. Няма изисквания относно
специално образование, придобита квалификация,
завършено обучение и др.
В българските висши училища не се преподава такава
дисциплина и съответно няма дипломирани
специалисти по нея. Това естествено поставя и
въпросът за лицата, които ще провеждат обучението.
Предложеният нов чл. 15 съдържа опасност от
ограничаване правото па избор на администраторите и
на обработващите данни при определяне на
длъжностното лице. Съществува възможност за
създаването на практика за длъжностни лица но защита
на данните да бъдат определяни само лица, които са
преминали обучение, проведено от КЗЛД. Тази
опасност би се засилила, ако комисията предвиди и
„сертифициране" на обучените лица.
Тази разпоредба би следвало да бъде конкретизирана с
оглед ясното опредляне на същността, предмета и
правното значение на такова обучение.
II. Също така, ние смятаме, че новият чл. 16, ал.1, т. 1
от закона, в който се предвижда КЗЛД да води
публичен регистър на длъжностните лица по защита на
данните, не намира опора в регламента. Такъв не се
предвижда в нито една разпоредба, нито воденето му
следва ог общите принципи на регламента за
законосъобразност и прозрачност на обработването на
личните данни. Още повече, че тези принципи са
насочени към защитата на субектите на данни, а не към
разширяване на правомощията на надзорния орган.
Недопустимо е освен това, редът за водене на
регистъра, неговото съдържание и достъпа до него, да
се уреждат с вътрешноведомствен акт, какъвто е
правилникът за дейността на комисията и на нейната
администрация, приеман от самата комисия.

2. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.

2. воденето на публичен
регистър е функция от
задължението на
администратора да публикува
информация за
длъжоностното лице и да
уведоми за него КЗЛД.
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Ш. КРИБ категорично възразява срещу предложената
разпоредба на чл. 256 от законопроекта, с която се
въвежда императивното изискване всеки
администратор и обработващ лични данни да определя
длъжностно лице по защина на данните, когато
обработва лични данни на над 10 000 физически лица.
На първо място, такова задължение не е предвидено в
регламента и не е налице правната логика на
въвеждането му в националното законодателство.
На второ място, тълкуването при прилагането му може
да доведе до нормативен хаос. Не става ясно с каква
цел се обработват данните на над 10 000 физически
лица и най- вече за какъв период от време се отнася
този брой. Излизането извън ясните правила на
регламента, който е с пряко действие, представлява
разширително тълкуване или такова по аналогия на
правни норми, което ще доведе до недопустимо
субективно установяване и санкциониране на
„нарушения".
В тази връзка ние намираме, че предложеното
изменение на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби /
§24/, е некоректно. Въведеното определение за
„мащабно" изменя и разширява рамката на регламента.
Съгласно чл. 37, § 1, б. „б" и „в"' мащабното
наблюдение па субектите на данни ще е налице само
когато основните дейности на администратора или
обработващия се състоят в такива операции. Така,
както е предвидено в законопроекта, би довело до
абсурдното положение наличието на една камера за
наблюдение на входа на офиса да се определи като
„мащабно наблюдение".
Извън горното, такова задължение ще доведе
неизменно до увеличаване на бюрократичната тежест и
до необосновани разходи за бизнеса.
IV. КРИВ има възражения и относно частта за
административнонаказателните разпоредби. Те също се
разминават с уредбата на регламента.

3. Приема
се. Нормата
е отпаднала.

4. Приема се
по принцип.
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1. В чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679 не е
предвиден минимален размер на глобата и
имуществената санкция за разлика от законопроекта;

2. "Ножицата"
между 10 000 и 20 млн. евро е
огромна и без наличието на законово закрепени
критерии за степента на нарушението и последиците от
него, ще означава непредвидимо свободно субективно
определяне на размера на глобата и санкцията от
страна на административнонаказващия орган;
3.Допуснатото предварително изпълнение в чл. 84, ал.
3 сериозно застрашава дейността и съществуването на
икономическия субект - администратор или
обработващ лични данни. При предвидените
непосилни размери на санкциите незабано изпълнение
не следва да се допуска по закон. Това би унищожило в
буквален смисъл отговорния субект и то, без
произнасяне на съд.
В този случай би трябвало да се приложи институтът
на чл. 60, ал. 1 или този по чл. 167, ал. 1 АПК, за да
може съдът да прецени наличието на
материалноправните предпоставки, при които може да
се дерогира суспензивния ефект на жалбата.

4.1. Приема
се по
принцип.
Предложени
са нови
редакции на
текстовете.
4.2. Приема
се по
принцип.
Предложени
са нови
редакции на
текстовете.
4.3. Не се
приема.
Текстът не
изключва
съдебния
контрол по
чл. 60 по
реда на
АПК.

В заключение, искаме да посочим, че Регламент
2016/679 поставя изискване по отношение на
администраторите за определяне на подходящ
„разумен" срок за съхраняване на лични данни,
включително за целите на архивирането. Такива
разпоредби са предвидени и в обсъждания
законопроект.
Това обаче създава противоречие с действащи
нормативни актове, предимно подзаконови, на които
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различни публични органи се позовават, при
изискванията си за предоставяне на документи от
минал период, далеч надхвърлящ допустимия за
съхраняването на данни срок. Тази колизия би могла да
доведе до разнопосочни практики, дори до ангажиране
на отговорност на отделни лица в търговските
дружества и други юридически лица.
В този смисъл смятаме, че е необходим преглед на
съществуващата нормативна база и привеждането й в
съответствие с нормативните изисквания.
1. Предлага следните допълнения в § 22 по отношение
на чл. 42:
„Чл. 42. (1) Правилата на настоящата глава се прилагат
при обработването на лични данни от компетентните
органи за целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания,
включително предпазването от заплахи за обществения
ред и сигурност и тяхното предотвратяване, както и за
защитата на независимостта на съдебната власт и
съдебните производства.
(2) В случаите, в които компетентните органи
обработват лични данни за цели, различни от
посочените в ал. 1, се прилагат Регламент (ЕС)
2016/679 и съответните разпоредби от този закон,
които въвеждат мерки за неговото прилагане, освен ако
обработването на лични данни е за целите на отбраната
на страната и защита на националната сигурност,
когато се прилага чл. 1, ал. 5.“
2. Предлага следните допълнения в чл. 78:
„Чл. 78. (1) Надзорът за спазване на правилата за
защита на личните данни по тази глава се упражнява от
комисията.
(2) Съгласно чл. 55, ал. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679,
надзорният орган по чл. 10а не е компетентен да
осъществява надзор на дейностите по обработване,
извършвани от съдилищата при изпълнение на

Предложенията са
коментирани и отразени в
таблицата по чл. 32 от
УПМСНА
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съдебните им функции.
(3) Ал. 2 се прилага и по отношение на нотариусите и
частните съдебни изпълнители при изпълнение на
предоставените им от държавата съдебно-охранителни
функции, с оглед защитата на независимостта на
съдебните производства по чл. 42.“
Мотиви
Съгласно разпоредбите на действащите нормативните
актове в Република България нотариусите са
дефинирани от закона като лица, на които е
предоставено осъществяването на публични функции.
Дефинирането им като такива е регламентирано в
следните нормативни актове:
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл.
Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.)
Нотариус
Чл. 2. (1) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Нотариус е лице,
на което държавата възлага извършване на
предвидените в законите нотариални действия.
(2)Нотариус може да бъде само лице, вписано в
регистъра на Натариалната камара.
(3) Нотариусът лично извършва нотариалните и
другите предвидени от закона действия.
Закон за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. – ДВ,
бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)
Допълнителни разпоредби
§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008
г.) По смисъла на този закон:
3.“Лица, осъществяващи публични функции“ са
нотариусите, частните съдебни изпълнители,
държавните и общинските учебни заведения,
държавните и общинските лечебни заведения и други
лица и организации, чрез които държавата упражнява
своите функции и на които това е възложено със закон.
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Закон за българските лични документи (загл. изм. –
ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
19. (нова – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) „Лица, на които е
възложено със закон да изпълняват държавни
функции“ са нотариусите и частните съдебни
изпълнители.
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 7
от 19 януари 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 6 март
2018 г., доп. ДВ. Бр. 21 от 9 март 2018 г.)
Допълнителни разпоредби
§ 2. (1) Разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета
се прилагат съответно за:
6. нотариусите, съдиите по вписванията и държавните
и частните съдебни изпълнители.
Съгласно чл. 35, ал.1, чл. 52 и чл. 171, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, разпоредбите на глави V, VIII и XV се
отнасят до лица заемащи висши публични длъжности.
В чл. 2, т. 2 от Директива 2003/4/ЕО на ЕП и на Съвета
от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до
информация за околната среда и за отмяна на
Директива 90/313/ЕИО на Съвета, понятието
„публична власт“ е определено по следния начин:
„„Публична власт“ означава:
а) държавна или друга публична администрация,
включително публичните съвещателни органи на
национално, регионално или местно ниво;
б) всяко физическо или юридическо лице, изпълняващо
публични административни функции съгласно
националното законодателство, включително и
конкретни задължения, дейности или услуги, свързани
с околната среда и
в) всяко физическо или юридическо лице, натоварено с
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публични отговорности или функции, или
предоставящо публични услуги, свързани с околната
среда, под контрола на органите или лицата, попадащи
в букви а) или б).
Държавите членки могат да предвидят, че това
определение не включва органи или институции,
когато са в качеството си на съдебни или
законодателни органи. Ако към датата на приемане на
настоящата директива техните конституционни
разпоредби не предвиждат процедура по
преразглеждане по смисъла на чл. 6, държавите членки
могат да изключат тези органи или институции от
обхвата на това определение.

18.

Висш адвокатски
съвет
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г.

Наред с това, съгласно ГПК, част VI „Охранителни
производства“, охранителните производства са
регламентирани законово като част от съдебните
производства. Глава LIV „Нотариално производства“
установява, че същите са част от охранителните
производства по ГПК. Поради това, може да бъде
направен аргументиран извод, че нотариалните
производства, като част от охранителните
производства, също представляват съдебни
производства по смисъла на действащото българско
законодателство.
На 30.04.2018 г. в Портала за обществени консултации
на Министерски съвет strategy.bg беше обявен за
обществена консултация проект на Закон за изменение
и допълнение към закона за защита на личните данни
(„Проекта" или „ЗИДЗЗЛД").
На основания чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове, в определения срок за обществена консултация
- до 14.05.2018 г., Висшият адвокатски съвет изразява
настоящото становище по проекта, без то да
претендира, че изчерпва всички бележки и
предложения за необходимите промени в
законопроекта.
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1. По понятията и систематиката на Проекта.
1.1.ЗИДЗЗЛД предвижда създаване на нова разпоредба 1.1. Приема
на чл. 1, ал. 1 от закона, която да посочи основанието
се.
за приемането му.
Тази законодателна техника е в пряко противоречие с
разпоредбата на чл. 32, ал. 2, т. 4, б. „а" и „б" от Указ №
883 за прилагане на Закона за нормативните актове,
която предвижда основанието за приемане на
определен нормативен акт (включително когато то е
въвеждането на изискванията на Директиви или други
актове на Европейския съюз), да бъде посочено в
допълнителните разпоредби.
Като резултат от това се оказва, че законът (ако
проектът бъде приет в този му вид) ще започва с
разпоредба, която следва да бъде част от
допълнителните му разпоредби.
1.2.Разпоредбата на § 25 от Проекта предвижда
създаване на нова разпоредба на § 1а от
Допълнителните разпоредби с дефиниции на понятия
по смисъла на Глава осма от закона, включително на
понятията „администратор" и „обработващ".
Създаваната с проекта нова глава осма от ЗЗЛД урежда
въвеждането в българското законодателство на
изискванията на Директива 2016/680 относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни от компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания и относно свободното
движение на такива данни, и за отмяна на Рамково
решение 2008/977/ПВР на Съвета (Директива
2016/680).
В Проекта понятието „администратор" и „обработващ"
се употребява едновременно в глава осма, в която се
правят самостоятелни позовавания и препратки към
регламента (например чл. 42, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и др.),

1.2. Приема
се по
принцип.

1.2. В Глава 8 е уточнено, че
става въпрос за специална
категория администраторикомпетентни органи.
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така и в останалата част от закона, което създава
неяснота кое понятие в какъв смисъл е употребено.
Такъв законодателен подход е в пряко противоречие с
разпоредбата на чл. 37 от Указ № 833, който допуска с
допълнителна разпоредба да бъде изяснен смисъла на
определено понятие с правно значение, само когато то
има значение за целия нормативен акт.
Дори да се приеме, че е допустимо допълнителна
разпоредба да дефинира съдържанието на понятие само
за част от нормативния акт, когато това понятие е
идентично с понятие, използвано и в други части от
акта — но с различно от дефинираното съдържание,
разграничението трябва да бъде изрично и ясно. В
ЗИДЗЗЛД трябва ясно да бъде посочено в кои случаи
понятията „администратор" и „обработващ" имат
съдържанието, предвидено в Регламент 2016/679, и в
кои случаи - съдържанието, предвидено в Директива
2016/680.
2. Относно предвидените размери на глоби и
имуществени санкции за нарушения по чл. 83 от ОРЗД
и нарушенията, за които могат да бъдат налагани.
С Разпоредбата на § 23 от Проекта е предвидено
създаването на нов чл. 85 от 33ЛД със съдържание:
Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл. 83, параграф 5
и параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и за
нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 5456, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а", т. 2, б. „б" и б. „в" от глава
осма администраторът или обработващият лични
данни се наказва с глоба или имуществена санкция от
10 ООО до левовата равностойност на 20 ООО 000
евро.
(2) За нарушения по чл. 83, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62, Чл. 64-69 от глава осма
административното наказание глоба или имуществена
санкция е в размер от 5000 до левовата равностойност
на 10 ООО ООО евро.
(3) За други нарушения по този закон
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администраторите и/или обработващите лични данни
се наказват с глоба или с имуществена санкция от 1000
до 5000 лв.
2.1.С новата разпоредба на чл. 85 от ЗЗЛД се въвежда
2.1. Приема
минимален размер на глоби и имуществени санкции в
се
нарушение на чл. 84 от Регламента.
Разпоредбата на чл. 83, пар. 4-6 от Регламента, уреждат
изрично единствено максималните размери на глобите
и имуществените санкции, при това само за
нарушенията, предвидени в тези разпоредби, но не
предвиждат минимален размери на санкциите.
Регламентът не допуска държавите членки да
определят минимални размери на санкциите, а
предоставя възможност единствено да се предвидят
санкции за други нарушения, различни от
предвидените в чл. 83 от Регламента, но не и да
въвеждат минимални размери на санкциите (чл. 84 от
Регламента).
Липсата на минимални размери на санкциите в
Регламента не е случайна - по този начин европейският
законодател предоставя свобода на националните
надзорни органи да налагат санкции в размер,
съобразен с вида и интензитета на нарушенията и със
специфичните обществено- икономически условия,
които са различни в отделните държави - очевидно
условията в източноевропейските държави членки са
различни от държавите от западна Европа - Германия,
Франция, Люксембург, Холандия и пр.
Ето защо Висшият адвокатски съвет счита, че
разпоредбата на чл. 85 от проекта в частта, с която е
въведен минимални размер на глобите и
имуществените санкции, е в пряко противоречие с
Регламента, който в тази му част изключва
възможността за дискреция на държавите членки и за
определяне на минимален размер на санкциите.
2.2.Самата разпоредба на чл. 85 е двусмислена и неясна
от езикова гледна точка.
2.2. Приема
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От редакция „от 5000 до левовата равностойност на 10 се
ООО ООО евро", респ. „от 10 ООО до левовата
равностойност на 20 ООО ООО евро", не става ясно
дали минималният праг е в евро или в лева, тъй като
изразът „до левовата равностойност " е разположен
само пред максималния размер на санкцията. Това
прави възможни две различни тълкувания: че в
Проекта е допусната техническа грешка и
минималният праг е в лева, като думата „лева"/ „лв." е
изпусната, или че минималната санкция е в евро, като
изразът „левовата равностойност" се отнася както до
минималния размер, така и до максималния размер.
Тази неяснота противоречи на принципа на правната
сигурност, което в областта на наказателното и
административно- наказателното право изисква
санкциите да бъдат категорично и ясно определени, без
възможност да бъдат тълкувани по различен начин.
2.3. Приема
2.3. Минималните размери на глобите и
имуществените санкции (независимо дали проектът
се
има предвид 5000 лв./10 000 лв., или левовата
равностойност на 5 000 евро/10 000 евро), са
прекомерни, непропорционални и не отговарят на
икономическите реалности в Република България.
Въвеждането на толкова висока минимална санкция не
отговаря на стандарта на живот в Република България,
в която към момента Минималната работна заплата е
510 лв.
Отделно от това самото определяне на минимален
размер на санкцията в такъв висок за стандарта в
страната размер, би довело до невъзможност
админиетративно-наказващият орган да намали
размера на санкцията при по леки (но не и маловажни
— които да доведат до освобождаване от отговорност
по чл. 28, ал. 1 от ЗАНН) случаи на нарушения.
Неслучайно в чл. 83, пар. 2, б. „а" - „к" от Регламента
са въведени редица критерии, които надзорните органи
да отчетат при налагането на санкции, като съоражение
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(148) изрично предвижда възможност за леки
нарушения или ако глобата се окаже несъразмерна
тежест за физическо лице, вместо глоба да бъде
отсъдено порицание. Предвиждането в закона на
минимален размер на глобата/имуществената санкция,
и то в този висок размер, би възпрепятствало
надзорния орган да наложи глоба/имуществена
санкция под този размер, въпреки че проверката на
обстоятелствата по пар. 2 на чл. 83 от Регламента би
могло да установи нуждата от налагане на справедливо
наказание под този размер, включително при
условията, посочени в съображение (148).
Само за пример следва да се посочи, че държави като
Великобритания и Франция, не са предвидили
минимални размери на санкциите за нарушенията по
чл. 83 от Регламента. Не намираме за разумно и
обосновано нито от житейска, нито от правна гледна
точка именно България - държавата с най-нисък
стандарт в Европейския съюз, да въвежда долна
граница на санкциите, при това в нетипично висок за
страната размер.
2.4.Разпоредбата на чл. 85 от 33ЛД предвижда
максимален размер на глоби и имуществени санкции в
размер на левовата равностойност на 20 000 000 респ.
10 000 000 евро, не само за нарушения по чл. 83 от
Регламента, но и за нарушения на правилата на глава
осма от ЗЗЛД, с която се транспонира Директива
2016/680.
Самата Директива обаче, за разлика от ОРЗД, не
съдържа подобни максимални размери.
Въвеждането на глоби, респ. имуществени санкции,
чиито максимални размери 76 700 респ. 38 350 пъти
надвишават размера на минималната работна заплата в
страната1, съчетано с високия минимален размер на
1

2.4. Приема
се

Вж. Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.
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санкциите, които Република България не е задължена
да въвежда, е непропорционално и необосновано от
житейска и правна гледна точка.
2.5.Разпоредбата на чл. 85 от ЗЗЛД противоречи на
Регламента и относно определянето единствено на
фиксирания максимален размер на имуществените
санкции/глоби - 10 000 000 евро/20 000 000 евро, без да
е посочен допълнителния критерий за размер на
глобата - оборота за предходната финансова година от 2 % до 4 %. По този начин се заобикалят правилата
на Регламента, защото процентът от оборота е
възможно да бъде по-висок от фиксираните по Проекта
максимални размери (10 респ. 20 милиона евро), което
би означавало, че максималният размер на санкцията у
нас е по-нисък от предвидения в Регламента.
2.6.Предложение за редакция:
По изложените в т. 2.1.-2.5. съображения, Висшият
адвокатски съвет предлага новата разпоредба на чл. 85
от ЗЗЛД да придобие следната редакция:
Чл. 85. (1) Размерите на предвидените в Регламент (ЕС)
2016/679 глоби и имуществени санкции се определят
съобразно посочените в него критерии и се налагат в
тяхната левова равностойност.
(2) За други нарушения по този закон
администраторите и/или обработващите лични данни
се наказват с глоба или с имуществена санкция от 500
до 5000 лв.
3. Относно незачитането в проекта на адвокатската
тайна и възможностат за дерогация по чл. 90 от
Регламента.
3.1. С разпоредбата на § 10 от Проекта, се предвижда
създаването на нов чл. 12а от ЗЗЛД със следното
съдържание:
„ Чл. 12а. (1) Наличието на търговска, производствена
или друга защитена от закона тайна не може да бъде
основание за отказ от съдействие от страна на
администратора при осъществяване задачите и

2.5. Приема
се

2.6. Приема
се

3. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.
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правомощията на комисията.
(2) Когато информацията съдържа данни,
представляващи класифицирана информация, се
прилага редът за достъп по Закона за защита на
класифицираната информация. "
Действително, аналогичен текст се съдържа и в сега
действащата редакция на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД), по-специално в действащия чл. 22, ал. 3:
„Наличието на търговска, производствена или друга
защитена от закона тайна не може да бъде основание за
отказ от съдействие от страна на администратора.
Разпоредбата на новия чл. 12а, въвеждан с Проекта,
съчетана с прякото приложение на Регламента, който
не изключва адвокатската професия от приложното си
поле и който в съответствие с принципа на примат на
правото на ЕС се ползва с предимство пред нормите на
вътрешното право на държавите членки, поставя под
съмнение изпълнението на задължението, вменено на
адвокатите да опазват адекватно тайната на своите
клиенти, което е гаранция за конституционното право
на адвокатска защита. На практика тази разпоредба,
съчетана с прякото действие на Регламента, позволява
на надзорния орган в сферата на защитата на личните
данни - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД),
при извършване на проверка в определена адвокатска
кантора да получи достъп до книжа и други
информационни носители, които са обхванати от
задължението на адвоката за опазване на адвокатската
тайна, което пряко противоречи на разпоредбите на чл.
33 и 34 от ЗА.
3.2. Уредбата на адвокатската тайна в Закона за
адвокатурата.
Законът за адвокатурата (ЗА) въвежда редица правила
и възлага в задължение на адвоката да опазва тайната
на клиента, като ограничава и забранява достъпа на
всички трети лица и държавни органи до адвокатската
кантора и адвокатските книжа, независимо от техния
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вид и материален носител.
Институтът на адвокатската тайна стои в основата на
адвокатската професия и независимостта на адвоката, а
правото на адвокатска защита е уредено като основно
конституционно право, което е гаранция за защита
правата и свободите на гражданите. Правото на
адвокатска защита и неразривно свързаното с него
право на адвокатска тайна, която му е поверена от
клиента, е не само конституционно гарантирано (чл.
30, ал. 4 и ал. 5 от Конституцията), но е и прогласено
като основно право в редица международни актове Международния Пакт за граждански и политически
права на ООН (чл. 2, т. 2, б. „b", чл. 14, т. 3, б. „b" и
„d"), Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи на Съвета на Европа (чл. 6,
б. "с"), Хартата на основните права на Европейския
съюз (чл. 47). Адвокатската тайна не е „тайна" на
адвоката, както неправилно се възприема (защото не
касае факти и обстоятелства, свързани с живота и
личността на адвоката), а е „тайна" на клиента (отнася
се до клиента), но става „адвокатска", защото е
поверена от клиента на адвоката като необходимо
условие за упражняване правото на защита на клиента,
която се осъществява от адвоката.
В ЗА институтът на адвокатската тайна е уреден
подробно и детайлно в разпоредбите на чл. 33 и чл. 34:
„Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни
документи, компютърна техника и други носители на
информация са неприкосновени и не подлежат на
преглеждане, копиране, проверка и изземване.
(2)Кореспонденцията между адвоката и неговия
клиент, без оглед на начина, по който се осъществява,
включително по електронен път, не подлежи на
преглеждане, копиране, проверка и изземване и не
може да бъде използвана като доказателство.
(3)Разговорите между адвокат и негов клиент не могат
да се подслушват и записват. Евентуално направените
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записи не могат да се използват като доказателствени
средства и подлежат на незабавно унищожаване.
(4)Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално
качество относно: разговорите и кореспонденцията му
с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг
адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства,
които е узнал във връзка с осъществяваната защита и
съдействие.
(5)Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на
адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и
адвокатския сътрудник.
Чл. 34. (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския
съюз има право да се среща насаме с клиента си,
включително когато той е задържан под стража или
лишен от свобода.
(2)По време на срещите адвокатът или адвокатът от
Европейския съюз има право да предава и получава
писмени материали във връзка с делото, съдържанието
на които не подлежи на проверка.
(3)Разговорите по време на срещите не могат да се
подслушват или записват, но срещите могат да бъдат
наблюдавани.
(4)При свижданията адвокатът се легитимира само с
адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с
адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3.
При съпоставката на действащата към момента уредба
на адвокатската тайна - чл. 30, ал. 4 и 5 от
Конституцията, чл. 2, т. 2, б. „b", чл. 14, т. 3, б. „b" и
„d" от Международния Пакт за граждански и
политически права на ООН, чл. 6, б. "с" от
Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи на Съвета на Европа и чл.
47 от Хартата на основните права на Европейския
съюз, чл. 33 и 34 от Закона за адвокатурата, и
предвидената нова разпоредба, на чл. 12а от ЗЗЛД се
оказва, че единственият орган, които би имал
неограничен достъп до книжата на адвоката и цялата
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получена от адвоката информация, е КЗЛД правомощие, с което не разполага нито един друг орган
в държавата.
Подобно правомощие на КЗЛД, освен че по
недопустимо посяга на адвокатската тайна, е и
непропорционално - правото на защита на личните
данни, макар да е уредено като основно право, не може
да противостои и да надделее над друго основно право
- правото на адвокатска защита, което гарантира в найпълна степен всички основни права и свободи и поради
това е основно право от по-висш порядък. Поради това
в редица случаи Регламентът изрично предвижда
приоритет на правото на защита по съдебни искове
пред правото на защитата на личните данни като
самостоятелно право (например чл. 9, пар. 2, б. „е", чл.
17, пар. 3, б. „д" от Регламента и др.) или предоставя
възможност на държавите за дерогации на определена
част от изискванията на Регламента (вж. Съображение
52 към Регламента, чл. 90 от Регламента и др.).
Съгласно чл. 90 от Регламента „Държавите членки
могат да приемат специални правила, за да установят
правомощията на надзорните органи съгласно член 58,
параграф 1, букви д) и е) [регламентиращи правото на
достъп на надзорния орган до данните, информацията
и помещенията на администраторите и обработващите
- бел. ВАС] по отношение на администраторите или
обработващите лични данни, които по силата на
правото на Съюза или правото на държава членка или
на правила, установени от компетентните национални
органи, са обвързани със задължение за опазване на
професионална тайна или с други равностойни
задължения за опазване на тайна, когато това е
необходимо и пропорционално за съчетаване на
правото на защита на личните данни със задължението
за опазване на тайна. Тези правила се прилагат само по
отношение на лични данни, които администраторът
или обработващият лични данни е получил в хода на
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дейност, подлежаща на това задължение за опазване на
тайна."
Разпоредбата на чл. 90 от Регламента не е случайна - с
нея законодателят на ЕС изрично е отчел възможността
правомощията на надзорните органи по ОРЗД да бъдат
ограничени, когато става въпрос за достъп до
информация, събрана в хода на дейност, подлежаща на
нормативно установено задължение за опазване на
тайна, каквато е адвокатската тайна. Поради това в
проектите на нормативни актове в областта на защита
на данните в други държави членки вече е предвидена
дерогация в рамките на възможността по чл. 90 от
Регламента, с която се отчитат спецификите на
адвокатската тайна (и други професионални тайни) и
им се дава приоритет пред защитата на личните данни като се ограничават правомощията на надзорните
органи по отношение на лицата, задължени да опазват
тайна по силата на упражняваното от тях занятие или
професия.
3.3. Предложение за нова разпоредба в ЗЗЛД:
По съображенията, изложени в т. 3.1. и 3.2. Висшият
адвокатски съвет счита, че в рамките на предоставената
с чл. 90 от Регламента свобода на националния
законодател, адвокатската тайна у нас като правен
институт, гарантиращ правото на защита на всички
основни права на човека, дава основание за адвокатите
и събираните от тях данни, представляващи адвокатска
тайна, да бъдат въведени специални правила, които да
изключват контролните правомощия на КЗЛД по
отношение на всички книжа, документи и
информационни носители, попадащи в приложното
поле на чл. 33 и чл. 34 от ЗА.
Предложението на Висшия адвокатски съвет е да бъде
създадена нова ал. 3 към чл. 12а от 33ЛД със следното
съдържание:
„Чл. 12а. (3) Правилата на ал. 1 и 2 не се прилагат за
адвокатска тайна по смисъла на чл. 33 и 34 от Закона за
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адвокатурата.“.
В заключение Висшият адвокатски съвет счита, че
посягането на адвокатската тайна, като основен правен
институт, гарантиращ доверителността в отношенията
адвокат-клиент, накърнява по изключително
интензивен и недопустим начин правото на защита
като основно човешко право. Поради това и подходът
при всяка регулация трябва да бъде пропорционален ако не бъде упражнено правото на българския
законодател на дерогация по чл. 90 от Регламента, с
която да се изключи адвокатската тайна от обхвата на
контрола на надзорния орган, недопустимо и
непропорционално ще бъде ограничено правото на
адвокатска тайна и правото на адвокатска защита за да
се осигури правото на защита на личните данни.
4. Ограничаване на обхвата на правата на субектите на
лични данни по чл. 12-22 и задълженията на
администраторите по чл. 34 и чл. 5 от Регламента.
Упражняването на правата на субектите на данни, респ.
задълженията на администраторите по чл. 12-22, чл. 34
и чл. 5 ОРЗД невинаги е справедливо и обосновано да
бъде безусловно. Това обстоятелство е отчетено
изрично от европейския законодател, като
съображение (4) на Регламента предвижда, че
„Правото на защита на личните данни не е абсолютно
право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с
функцията му в обществото и да бъде в равновесие с
другите основни права съгласно принципа на
пропорционалност.", а в разпоредбата на чл. 23 от
Регламента са предвидени основания, по силата на
които държавите членки чрез законодателна мярка
могат да ограничат посочените права и задължения.
Такива основания по преценка на националния
законодател могат да бъдат:
а)
националната сигурност;
б)
отбраната;
в)
обществената сигурност;

4. Приема се
по принцип.
Предложен е
текст в този
смисъл.
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г)
предотвратяването, разследването, разкриването
или наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наложените наказания, включително
предпазването от и предотвратяването на заплахи за
обществената сигурност;
д)
други важни цели от широк обществен интерес
за Съюза или за държава членка, и по-специално важен
икономически или финансов интерес на Съюза или на
държава членка, включително паричните,бюджетните
и данъчните въпроси, общественото здраве и
социалната сигурност;
е)
защитата иа независимостта на съдебната власт
и съдебните производства;
ж)
предотвратяването, разследването, разкриването
и наказателното преследване на нарушения на
етичните кодекси при регламентираните професии;
з)
функция по наблюдението, проверката или
регламентирането, свързана, дори само понякога, с
упражняването на официални правомощия в случаите,
посочени в букви а)-д) и ж);
и)
защитата на субекта на данните или на правата
и свободите на други лица;
й) изпълнението по гражданскоправни искове.
В разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от Проекта на ЗЗЛД са
предвидени само две такива основания - националната
сигурност и отбраната на страната.
Няма съмнение, че страна по правен спор не би могла
да изиска от адвоката на насрещната страна, който
обработва нейни лични данни (без което обработване
не би могъл да се води какъвто и да било процес),
достъп до данните, ограничаване на обработването или
изтриване. Ако приемем подобни права за допустими
по отношение адвоката на насрещната страна в правен
спор, само защото адвокатът обработва данни не само
за клиента си, но и за другата страна, означава да
направим абсолютно невъзможно провеждането на
какъвто и да било съдебен процес и осъществяването
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на правото на защита въобще — както съдебно, така и
извънсъдебно. Немислимо е и друго — адвокатът на
една от страните в съдебен спор на основание чл. 14
Регламента да уведомява за обработване на лични
данни насрещната страна, срещу която предстои да
бъде поискано обезпечение на иска, да бъде предявен
иск, да бъде извършено определено процесуално
действие в предстоящо съдебно заседание и пр.
Очевидно постигането на такива нежелани резултати
не може да бъде обосновано с правото на защита на
личните данни и във всички случаи е
непропорционално с преследваните от европейския
законодател цели.
Поради изложеното Висшият адвокатски съвет счита,
че е необходимо да бъдат създадени специални
разпоредби, които да балансират правото на защита на
личните данни с останалите основни права и ценности,
свързани с правото на защита и на справедлив процес.
В контекста на нормалното упражняване на
адвокатската професия и защитата на правата и
свободите на клиентите, потърсили адвокатска защита,
упражняването на посочените права и задължения
(правата и задълженията по чл. 12-22, чл. 34 и чл. 5 от
Регламента) следва да бъде изрично ограничено на
основание б. „е", б. „и" и б. „й" на чл. 23, пар. 1 от
Регламента.
Като законодателна техника това би могло да се
постигне чрез разширяване на предметния обхват на
ограниченията по чл. 23 от Регламента, предвидени в
чл. 1, ал. 5 от Проекта, като разпоредбата на чл. 1, ал. 5
от Проекта следва да придобие редакция:
„Чл. 1 (5) Доколкото в специален закон не е
предвидено друго, този закон не се прилага за
обработването на лични данни за целите на отбраната
на страната, националната сигурност, защитата на
независимостта на съдебната власт и съдебните
производства, защитата на субекта на данните или на
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правата и свободите на други лица и изпълнението по
гражданскоправни искове".
5. Относно правилата за ЕГН/ЛНЧ.
С Проекта се предвиждат някои специални правила,
уреждащи обработването на уникални национални
идентификатори като ЕГН/ЛНЧ:
Чл. 25г. (1) Публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ се
предоставя, само ако закон изисква това. В тези случаи
законът определя реда и условията за достъп с цел
недопускане неговата общодостъпност.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по
електронен път, предприемат подходящи технически и
организационни мерки, които не позволяват единният
граждански номер да е единственият идентификатор за
предоставяне на съответната услуга.
Няма съмнение, че ЕГН/ЛНЧ не може да се ползва
вместо парола или таен ключ за достъп до информация,
до която само титуляря на това ЕГН/ЛНЧ трябва да
има достъп (напр. парола за достъп до информация за
социално осигурителен статус или за достъп до
резултати от медицински изследвания). Напълно
недопустими са и практики, при които знанието и
съответно посочването на ЕГН/ЛНЧ е достатъчно, за да
бъдат поети задължения или да бъдат упражнени права
от името на титуляря на съответното ЕГН/ЛНЧ
(например да бъде направена заявка за доставка само
въз основа на ЕГН на поръчващия). В момента в
българското общество съществуват редица подобни
незаконосъобразни практики, които използват и
допускат използването на ЕГН/ЛНЧ не по
предназначение като изхождат от разбирането, че
ЕГН/ЛНЧ е таен тип информация, която само
титулярят му знае.
Предназначението на ЕГН/ЛНЧ, обаче, не е да бъде
тайна и да се знае единствено от титуляра му (и
съответно да бъде „парола"), а е съвсем друго — да
даде възможност по еднозначен и уникален начин

5. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.

85

конкретно физическо лице да бъде идентифицирано и
отграничено от всички други граждани при съвпадение
на други данни (име, дата на раждане, място на
раждане и пр.). Именно тази уникалност на ЕГН/ЛНЧ,
която му позволява да бъде идентификатор на
физическото лице, предполага множество лица
(институции, контрагенти и др.) да имат достъп до
ЕГН/ЛНЧ на един гражданин.
Така например разпоредбата на чл. 2 от -Закона за
електронно управление предвижда, че
административните органи, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи
обществени услуги, не могат да изискват от
гражданите и организациите представянето или
доказването на вече събрани или създадени данни, а са
длъжни да ги съберат служебно от първичния
администратор на данните. Събирането на данни в
такива хипотези, обаче, се извършва на база на
обработването на ЕГНУЛНЧ, тъй като това е
идентификаторът на физическото лице, по-който
посочените субекти искат данните или адресират
данните до други органи и лица, за да ги ползват
служебно.
Разпоредбата на чл. 25г от Проекта с предлаганата
формулировка сериозно би затруднила дейността
именно на публичните органи и би поставила под
сериозен риск процеса по въвеждане на електронно
управление в страната, при положение, че
информационните системи на отделните държавни и
общински органи и служби комуникират помежду си
именно въз основа на ЕГН/ЛНЧ като уникален
идентификатор на всяко физическо лице.
Следва да се има предвид и друго - голяма част от
публичните регистри у нас, които са въведени за да
гарантират сигурността в гражданския оборот (каквито
са имотния регистър, търговския регистър, Централния
регистър на особените залози, Регистър БУЛСТАТ и
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др.п.), са организирани и се водят по персонална
система. Персонална система за водене на регистър
обединява информацията по лица, поради което и без
уникален идентификатор като ЕГН/ЛНЧ не би могло
нито да се извърши (и съответно да се води) регистъра,
нито биха могли да се получават достоверни справки за
вписаните в регистъра обстоятелства или обявените в
него актове. Очевидно е, че ограничаването на достъпа
до такива регистри чрез ЕГН/ЛНЧ по съображения за
защита на лични данни би накърнило другите правнозащитими интереси, чиято защита се гарантира с
воденето на такива официални публични регистри каквито са правната сигурност в гражданския и
търговски оборот и идентификацията на правните
субекти.
По изложените съображения Висшият адвокатски
съвет предлага разпоредбата на чл. 25г, ал. 2 да бъде
формулирана по следния начин:
(2) Администраторите, предоставящи услуги по
електронен път, предприемат подходящи технически и
организационни мерки, които не позволяват единният
граждански номер да е единственият идентификатор за
предоставяне на съответната услуга, освен когато се
касае за публичен регистър или база данни, чието
водене е предвидено в нормативен акт.
6. Правила относно работодателите/органите по
назначаване
6. Приема
С разпоредбата на чл. 25и се предвиждат особени
се.
правила относно обработването на лични данни от
отработодатели/органи по назначаване:
Чл. 25и. Работодател/орган по назначаване може да
обработва лични данни на работник/служител, който
не е поискал или които не се изискват от нормативен
акт, ако субектът на данни е дал своето изрично
съгласие и няма забрана за това в нормативен акт.
Изискването за изрично съгласие на
работника/служителя при всяко обработване на данни
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от работодателя/органа по назначаването в редица
случаи е неприложимо поради естеството на
трудовите/служебните правоотношения, при които
често работодателят/органът по назначаването
обработва данни, без изрично съгласие или изрично
законово изискване (напр. записи и информация, които
се създават от служител в системите и на сървърите на
работодателя или автоматични логове и записи; отзиви
за справянето на служителя от негови колеги или от
клиенти; оценки за справяне с работата и др. под.).
Нещо повече, в Насоките за съгласието (wp243rev.01)
на Работната група за защита за личните данни по член
29 същата счита, че рядко може да се приеме
съгласието2 да е дадено свободно при
взаимоотношенията работник-работодател.
Смисълът на Регламента е, че в такива случаи трябва
да се отчита и интересът на работодателя/ органът по
назначаването, доколкото същият има легитимен
(законен) интерес да събира и съхранява подобна
информация - напр. за вътрешна отчетност, за контрол
върху информационните системи и мрежи, за контрол
на достъпа, за реализиране на дисциплинарна
отговорност в случай на нарушения и др. под.
Поради това Висшият адвокатски съвет счита, че
разпоредбата на чл. 25и от Проекта следва да отпадне.
7. Неясноти в уредба, касаеща длъжностните лица по
защита на данните (ДЛЗД)
7.1. Неясен статут на обученията за ДЛЗД,
организирани от КЗЛД.
Проектът предоставя на КЗЛД правната възможност да
организира и провежда обучения за ДЛЗД, като § 12 от
Проекта предвижда създаването на нов чл. 15 със
следното съдържание:
„ Чл. 15. (1) Комисията може да организира и провежда
2
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обучение на лицата, определени за заемане на
длъжността „длъжностно лице по защита на данните "
или на лица, желаещи да бъдат обучени за заемане на
тази длъжност.
(2) Обучението по ал. 1, когато е по искане на
администраторите, обработващите или обучаващите се,
е за тяхна сметка и се заплаща по тарифа, определена
от министъра на финансите. "
Формулировката на разглежданата разпоредба създава
неяснота в няколко отношения:
Какво е правното значение на обучението, провеждано
от КЗЛД? Не е ясно дали обучението, провеждано от
КЗЛД е по-спецфично обучение от това, което може да
бъде проведено от други институции и лица и дали
обучението от КЗЛД не създава неоправдано и
неформално предимство на обучените от КЗЛД лица,
които са получили обучение по друг начин и от други
лица?
Каква е разликата между обучението на лица, желаещи
да бъдат обучени, и лица, вече определени (очевидно
от администратора) за длъжностни лица по защита на
данните? Разпоредбата е твърде неясна, тъй като
Регламентът не съдържа изискване за задължително
обучение на ДЛЗД, още по-малко провеждано от самия
надзорен орган, което да е условие за заемане на
длъжността ДЛЗД.
Формулировката на ал. 2, която предвижда, че
обучението по искане на администраторите,
обработващите или обучаващите се, се заплаща също е
неясна, защото предполага наличие и на лица, които
могат да се обучават „служебно" - без това да е искано
от тях, от администратор или от обработващ, при това
да се обучават безплатно.
Така формулирана разпоредбата може да доведе до
превратно тълкуване, което да приравнява обучението,
предоставено от КЗЛД на сертифицираща процедура,
каквато не е предвидена по Регламента. Подобно
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разбиране се подкрепя и от езиковото тълкуване на
разпоредбата, а именно „да организира и провежда
обучение на лицата, определени за заемане на
длъжността „длъжностно лице по защита на данните".
Лицата, определени за заемане на длъжността ДЛЗД са
различни от лицата, заемащи (т.е. определени и вече
назначени) на тази длъжност. Това позволява
тълкуване, че лицата, определени от
администраторите/обработващите следва да преминат
обучението в КЗЛД като задължително условие да
заемат длъжността ДЛЗД. Такова изискване пред
заемането на длъжността ДЛЗД не е предвидено
никъде в Регламента и противоречи на основни права и
свободи на ЕС, като правото на труд, свободата на
упражняване на професия и свободата на установяване.
В допълнение следва да се има предвид, че КЗЛД е
единственият надзорен орган, който може да извършва
проверка на дейността на ДЗЛД в хода на извършвана
проверка на администратор/обработващ лини данни.
Контролното правомощие на КЗЛД изключва
възможността същият орган да провежда и обучение на
лица, които ще контролира.
Поради това Висшият адвокатски съвет счита, че
разпоредбата на чл. 15 от Проекта следва да отпадне, а
КЗЛД следва да бъде натоверена с правовомощието да
осъществява методическо ръководство и контрол на
провежданите обучения на ДЛЗД, които да бъдат
извършвани от други органи/обучаващи организации.
7.2. Неясен статут на регистъра на ДЛЗД, воден от
КЗЛД
Проектът предвижда, че КЗЛД ще води регистър на
ДЛЗД, като новата разпоредба на чл. 16 има следното
съдържание:
Чл. 16. (1) Комисията води следните публични
регистри:
1.Регистър на длъжностните лица по защита на
данните;
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2.Регистър на акредитираните по чл. 14 сертифщиращи
органи;
3.Регистър на кодекси за поведение.
Правната природа на посочения регистър на
длъжностните лица по защита на данните е твърде
неясна, като е неясна и необходимостта от воденето му
и правните последици от включването/невключването
на едно лице в него. Тази формулировка на
разпоредбата позволява тълкуване, според което
включването в регистъра на ДЛЗД към КЗЛД е условие
за упражняване на професията ДЛЗД. Иначе казано,
това би било равнозначно на въвеждането на
регистрационен режим за упражняване на професията
ДЛЗД. Това противоречи на регламента, тъй като в
ОРЗД е предвиден единствено уведомителен режим за
изпълняване на дейността/заемане на длъжността
ДЛЗД — по силата на чл. 37, пар. 7 ОРЗД
администраторът/ обработващият следва да съобщи
данните за контакт на ДЛЗД на надзорния орган.
Режимите за осъществяване на стопанска дейност в
Република България са установени в Закона за
ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД). Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗОАРАКСД
режимите в страната за осъществяване на стопанска
дейност са (i) лицензионен, (ii) регистрационен, (iii)
разрешителен, (iv) удостоверителен и (v)
уведомителен. Ако действително с Проекта се цели
въвеждането на регистрационен режим за упражняване
на професията ДЛЗД, това по същество означава
въвеждането на по-строг режим за упражняване на тази
дейност в сравнение с правилата на Регламента. Това
би било в противоречие с правилата на Регламента,
който не допуска държавите членки да могат да
предвиждат допълнителни изисквания за заемане на
длъжността ДЛЗД.
Нуждата от водене на такъв регистър не може да се
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обоснове и с необходимостта субектите на данни да
бъдат уведомени за данните за контакт с ДЛЗД, защото
администраторите са задължени на отделно основание
- по силата на чл. 13 и чл. 14 ОРЗД - да предоставят
тази информация на субектите и на КЗЛД.
При така формулираната разпоредба „регистър на
длъжностните лица по защита на данните" се оказва, че
това е създаден регистър на лица, които могат да бъдат
назначавани за длъжностни лица по регистрацията
(подобно на регистър на синдици, адвокати и пр.). Ако
идеята на законодателя е този регистър да съдържа
информация кой администратор/обработващ кое ДЛЗД
е назначил, то тогава регистърът няма да бъде регистър
на длъжностните лица по защита на данните, а ще бъде
регистър на Администраторите и обработващи лични
данни, които са назначили длъжностни лица по защита
на данните.
Ето защо Висшият адвокатски съвет предлага
разпоредбата на чл.16, ал. 1, т. 1 да отпадне.
7.3. Необходимост от прецизиране на основанието
обработване на лични данни на повече от 10 000
физически лица.
Съгласно чл. 37, пар. 4 от Регламента държавите
членки могат да предвидят други условия, освен тези в
Регламента, при които назначаването на ДЛЗД е
задължително. В съответствие с това правомощие в
Проекта е предвидено, че ДЛЗД трябва да бъде
назначено и ако се обработват данните на над 10 000
физически лица:
Чл. 256. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът или
обработващият лични данни задължително определя
длъжностно лице по защита на данните, когато
обработва лични данни на над 10 000 физически лица.
Така формулираното в разпоредбата на чл. 25б, ал. 1
основание е неясно. То въвежда количествен критерий
като измерител на задължението, но не въвежда
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времеви граници при определянето му. Не става ясно
как следва да бъде изчислена посочената бройка.
Формално погледнато дори изтриването на лични
данни представлява обработване по смисъла на
дефиницията за обработване в ОРЗД. Ето защо, при
изчисляване на посочената бройка, следва ли да вземат
предвид личните данни на всички физически лица,
които в даден минал момент са били съхранявани и
впоследствие изтрити от
администратора/обработващия. Подобно тълкуване би
създало задължение за изключително много стопански
субекти да назначат ДЛЗД, каквото не е идеята на
Регламента. Това е твърде висок критерий, който не е
обоснован с оглед неговата пропорционалност спрямо
действителната бизнес среда в България.
Отделно, не са отчетени спецификите на някои
дейности по обработване, при които обработващите
лични данни често нямат достъп до информацията,
която обработват, и не могат да преценят данните на
колко лица обработват (например доставчиците на
т.нар. cloud услуги). Ако се определят граници, над
които обработващият да трябва да назначи ДЛЗД, е
препоръчително те да са съобразени с различните
дейности, които един обработващ би могъл да
извършва.
Без да се въведат допълнителни критерии,
включително за вида обработване и времето на
обработване, може да се окаже, че едно предприятие
със 100 души персонал към момента, заради 50
годишната си история и задължението да съхранява
ведомостите за заплати 50 години, ще съхранява (което
при всички случаи е вид обработване) данните на
повече от 10 000 лица (работниците в 50 годишната му
история) и ще се окаже длъжно да назначи ДЛЗД резултат, който е явно несъвместим с целите на
Регламента и ще бъде несъразмерна административна и
финансова тежест.
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Не на последно място, въвеждането на подобен
критерий не е съобразно с духа и целите на Регламента.
Логиката на ОРЗД, подкрепена и от тълкуванията на
Работната група за защита за личните данни по член
29, дадени в документа Насоки за длъжностните лица
по защита на данните („ДЛЗД") (WP 243 rev.01)3, е
само лицата, чиито основни дейности включват
мащабно обработване на данни (наблюдение на
субектите, обработване на лични данни под специален
режим - специални категории лични данни или лични
данни, свързани с присъди и нарушения) е да имат
задължение за назначаване на ДЛЗД. Обработване в
контекста на „спомагателни дейности" като управление
на човешки ресурси и поддръжка на ИТ системи не
следва да създават задължение за назначаване на
ДЛЗД.
Ето защо Висшият адвокатски съвет счита, че
разпоредбата следва да бъде прецизирана, като се
предвиди по-висока бройка физически лица като
основание за назначаване на ДЛЗД и същата се
обвърже с основната дейност на организацията :
Чл. 256. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът или
обработващият лични данни задължително определя
длъжностно лице по защита на данните, когато
основната му дейност включва обработване на лични
данни на над 30 000 физически лица.
7.4. Необходимост от прецизиране на текстовете
относно назначаването на ДЛЗД.
7.4. Приема
С проекта е предвидено създаване на нова разпоредба
се
на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗЛД със следното съдържание:
Чл, 256 (3) Длъжностното лице по защита на данните
може да изпълнява задачите си по трудово или

3

Насоките са достъпни на следния Интернет адрес: <http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item- detail.cfm?item id=612048>.
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служебно правоотношение, вкл. по вътрешно
съвместителство, или въз основа на договор за услуги.
Администраторът и обработващият не могат да
съвместяват и функциите на длъжностно лице по
защита на данните."
Разглежданият текст конкретизира Регламента, като
изброява начините за назначаване на ДЛЗД - което
може да бъде част от персонала на
администратора/обработващия или външен
изпълнител, който не е под ръководството на на
администратора/обработващия. Второто изречение на
чл. 256, ал. 3 е твърде неясно, защото не прави
разграничение дали администраторът и обработващият
са е физическо или юридическо лице и в тази връзка
кога би се счело, че администраторът/обработващият
съвместява функциите на длъжностно лице.
Отделно не става ясно как това правило се прилага към
организации, чиято основна дейност е предоставяне на
услуги по ДЛЗД. Ако такава организация реши да
назначи ДЛЗД (било по своя преценка, било защото
попада в някоя от хипотезите за задължително
назначаване) означава ли това, че тя следва
задължително да ползва външно ДЛЗД за своята
дейност? Подобно тълкуване едва ли съответства на
духа и целта на Регламента.
Действително, ОРЗД, както и Насоките на Работната
група за защита за личните данни по член 29 съдържат
забрана за конфликт на интереси, т.е. за съвместяване
на длъжността ДЛЗД с други длъжности, които
определят целите и средствата за обработване на лични
данни в рамките на някой от процесите на
организацията. Ако целта на посочената редакция на
чл. 25б, ал. 3, изр. 2 ЗИДЗЗЛД е да се конкретизира
именно това правило — че управителят или друг
законен представител на дадена организация не може
да бъде едновременно и ДЛЗД, това следва от
Регламеннта и Насоките, поради което е ненужно да
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19.

бъде преповтаряно в ЗЗЛД.
Висшият адвокатски съвет счита, че предложеният
текст на чл. 25б, ал. 3, изр. 2 от ЗЗЛД следва да отпадне
или най-малкото да бъде прецизиран като се въведат
ясни правила/критерии, които да подпомагат
администраторите и обработващите при определянето
на длъжности, чието съвместяване с длъжността ДЛЗД
няма да доведе до конфликт на интереси (чл. 38 ОРЗД).
Висшият адвокатски съвет се надява, че направените в
настоящото становище бележки и предложения, ще
бъдат полезни на законодателя и ще бъдат взети
предвид още на тази фаза от законодателния процес и
изготвянето на окончателния проект на ЗИДЗЗЛД.
Българска
Българската асоциация на фирмите-професионалисти в 1. Приема
асоциация на
маркетинговите изследвания и проучванията на
се.
професионалисти- общественото мнение „БАМОР" е доброволно
те в
сдружение с нестопанска цел, поставило си за цел да
маркетинговите
подпомага дейността на фирмите- професионалисти в
изследвания и
областта на маркетинговите изследвания (МИ) и
проучванията на
проучванията общественото мнение (ПОМ), като за
общественото
целта проучва и анализира националното
мнение
законодателство, което засяга използването на МИ и
Получено по ел.
ПОМ и отправя препоръки за подобряване правната
поща на 14 май
регламентация в тази сфера.
2018 г.
Отчитайки възможността правилата на РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО („РЕГЛАМЕНТА'') сериозно да затруднят
дейността на фирмите-професионалисти в областта на
МИ и ПОМ с въвежданите права на субектите на данни
по чл. 15 (правото на достъп), чл. 16 (правото на
коригиране), чл. 18 (правото на ограничаване на
обработването) и чл. 21 (правото на възражение) от
Регламента, БАМОР изразява следното становище по
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повод Законопроекта на ЗИДЗЗЛД, чието обществено
обсъждане приключва на 14.05.2018 г.:
1. Съгласно чл. 89, ал. 2 от Регламента .. Когато
линиите данни се обработват за научни или
исторически изследвания или за статистически цели,
правото на съюза или павото на държава членка може
да предвижда дерогации от правата по членове 15, 16,
18 и 21 съобразно условията и гаранциите по параграф
1 от настоящия член, доколкото има вероятност тези
права да направят невъзможно или сериозно да
затруднят постигането па конкретните цели и
посочените дерогации са необходими за постигането
на тези цели.
2. Фирмите-професионалисти, членуващи в БАМОР,
извършват изследвания в областта на МИ и ПОМ с
научни н статистически цели и средства като се
придържат към последната редакция на
Международния кодекс на ICC/ESOMAR, който още от
2016 г. предвижда подходящи гаранции за правата и
свободите на субектите на данни, участващи в
изследвания чрез свеждане до минимум обработването
на лични данни и чрез технически и организационни
мерки като псевдонимизация.
Отделно от това при част от извършваните
маркетингови изследвания и проучвания на
общественото мнение обработването на данни се
извършва по начин, който не позволява
идентифициране на лицето (обработване при условията
начл. 11 от Регламента).
Въпреки вече прилаганите от членовете на БАМОР
гаранции за правата и свободите на субектите на данни
като част от професионалния стандарт ICC/ESOMAR
при извършването на МИ и ПОМ, предвидените в
разпоредбите на чл.чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламента
права на субектите на данни могат сериозно да
затруднят дейността на фирмите от бранша, ако не и да
направят невъзможно постигането на научните и

2. Не се
приема.
Липсва
конкретно
предложение.
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20.

статистически цели на изследванията, провеждани в
областта на МИ и ПОМ.
3. Поради това БАМОР счита, че в Проекта на
3. Не се
ЗИДЗЗЛД следва на основание чл. 89, пар. 2 от
приема.
Регламента да бъде предвидена дерогация на правата
по чл. 15,16, 18 и 21 на субектите на данни по
отношение на маркетингови изследвания и проучвания
на общественото мнение, извършвани с научни или
статистически цели и средства, когато при
извършването им се спазват нредивденитс в чл. 89, нар.
1 от Регламента гаранции, като например
псевдонимизация.
За целта предлагаме в § 15 на Проекта на ЗИДЗЗЛД,
уреждащ допълнителните правила и особените
ситуации на обработване на лични данни, да се
предвиди създаването на нов чл. 25л със следното
съдържание:
Чл. 25л. Когато личните данни се обработват за научни
шш статистически цели и изследвания, включително за
маркетингови изследвания и проучвания на
общественото мнение, по начин, който позволява
идентифицирането на субекта, администраторите и
обработващите на данните могат да откажат на субекта
на данните упражняването на права по чл. чл. 15,16, 18
и 21 ОРЗД, ако са налице подходящи гаранции по
смисъла на чл. 89, пар. 1 от Регламента.
Считаме, че с въвеждането на подобна разпоредба
националният законодател ще упражни предоставената
от Регламента възможност за дерогиране на част от
правата на субектите на данните в специфичната
област на научните и статистическите изследвания,
част от които са Маркетинговите изследвания и
проучванията на общественото мнение, при начилие на
достатьчно гаранции за правата и свободите на
субектите на дании.
Фондация
I. Общи бележки
„Програма Достъп 1. Съгласно Закона за нормативните актове проектите
1. Приема

3. Регламентът не предвиджа
дерогиции на правата по
отношение извършването на
маркетингови изследвания и
проучвания на общественото
мнение. Предвидена е обща
дерагоция при обработването
на лични данни за
статистически цели.
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до информация“
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г.

за нормативни актове подлежат на обществено
обсъждане за срок от 30 дни. Само по изключение
може да се предвиди съкратен срок за обсъждане от 14
дни.
а/ В настоящия случай са предложени изменения на
ЗЗЛД в обем от 38 страници, докато текстът на закона
в настоящия му вид е 25 страници. Тоест, новите
текстове надхвърлят значително обема на сега
действащия закон, а се очаква заинтересованите да се
запознаят и да представят бележки в съкратения срок.
б/ С предложените изменения и допълнения се засягат
правата и задълженията на над 7 млн. граждани и
около 2 млн. юридически лица – търговци и
юридически лица с нестопанска цел.
в/ Текстовете на изготвения проект засягат основни
ценности на демократичното общество като правото на
всеки да търси и получава информация, както и пообщо свобода на словото, адекватната защита на
личните данни като част от личната сфера, свободната
стопанска инициатива и др.
Предвид изложеното смятаме за крайно недостатъчен
съкратеният срок от 14 дни за обсъждане на
предложените текстове. Смятаме за абсолютно
необходимо за обществения интерес, качеството на
проекта на закон и съхраняването на основните права
срокът за обществено обсъждане да бъде продължен.
2. Несъмнено изменението и допълнението на ЗЗЛД е
необходимо с оглед създаването на национална уредба
в областите, в които GDPR предвижда това, както и с
оглед въвеждането на директивата. Положителна
оценка следва да се даде на отмяната на
регистрационния режим за администраторите на лични
данни. Необходимо е действително и обезпечаването
на надзора на изпълнението на Регламента.
3. Същевременно в предложените разпоредби се
наблюдават и заложени проблеми. Така например,
предвидени са изключително високи минимуми при

се.

2. Приема
се.

3. Приема
се.
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административно-наказателната отговорност за
нарушаване на Регламента. В практиката до момента се
установи, че съществуването на такива минимуми – в
размер на 10 000 лв. е в състояние да елиминира
малкия бизнес, както и да осъществява ролята на
цензура по отношение на малките /особено
регионалните/ медии. През годините е имало случаи на
налагане на такива глоби, при които за публикуването
на ЕГН на публична фигура в критична статия се
налага глоба, която е равностойна на целия годишен
оборот на фирмата.
4. Следва да се отдели внимание на баланса между
правата, който следва да се прави в случаите на
журналистическото изразяване и достъпа до
обществена информация. Обработването на лични
данни при журналистическо изразяване и поставянето
на необходимия баланс между правото на информация
и защитата на личните данни е от съществено
значение. В това отношение следва да се прецени
внимателно чл.25д от проекта на закон, тъй като
възлагането на прекалено големи задължения върху
медиите може да се окаже препятствие пред свободата
на словото, гарантирана с Конституцията.
5. Задължението да се оказва съдействие на надзорния
орган чрез предоставянето на информация, която е
защитена от закон тайна /чл.12 а от проекта/, може да
доведе до намеса в други основни човешки права. Тази
обща формулировка може да доведе до тълкувания,
според които данни, защитени например от адвокатска
или лекарска тайна следва да бъдат разкривани. Такова
разбиране е в нарушение на други основни права като
правото на защита и др.
Затруднения пред достъпа до публичните регистри
може да доведе и настоящата редакция на чл.25г от
проекта за закон. Според първата алинея на тази
разпоредба публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ се
предоставя, ако закон изисква това. Според следващата

4. Приема
се.

5. Приема
се.

Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция
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алинея /втора/ обаче в тези случаи се определяли
условия за недопускане на общодостъпност. Налице е
противоречие, което може да доведе до неправилно
тълкуване и рестриктивно прилагане на публичността,
в нарушение на чл.41 от Конституцията и при
създаване на условия за подпомагане на
непрозрачността, измамите и корупцията.
6. В предложения ЗИД на ЗЗЛД се допуска, без ясни
критерии, преповтаряне на едни разпоредби от
Регламента /напр. определенията на понятията „лични
данни“, „обработване“, профилиране“ и др./.
Същевременно се отменят фундаментални за
разбирането на ЗЗЛД разпоредби, като досегашните
чл.1, 2, 3, 4 и 5. Отменят се цели глави от действащия
ЗЗЛД /напр. пета и шеста/. В мотивите не е създадена
необходимата прозрачност, която да позволи да се
разбере каква е гледната точка при възпроизвеждането
на едни разпоредби от Регламента и отмяната на други
разпоредби от действащия закон.
7. В проекта на ЗИД на ЗЗЛД е допусната употребата
на различни термини, които са синоними, но не са
определени със специфично значение. Така например
на едни места се употребява терминът „заличава“
/данните/, а на други – „изтрива“ /данните/.
Изискването за прецизна законодателна техника не
позволява допускането на такива неясноти. Същото се
отнася до дублетно използваните изрази „неточни
данни“ и „неверни лични данни“.
8. Редица разпоредби са в редакция, която не изключва
прилагането им по начин, който да създаде прекомерни
и ненужни административни, финансови и други
пречки пред бизнеса, особено малкия и средния.
Законът следва да осигури баланса, при който
едновременно да се прилага адекватно Регламентът, и
същевременно да е създадена адекватна възможност
бизнесът да се развива свободно.
9. Според GDPR основна ценност е осигуряването на

във връзка с
обработване
на ЕГН.

6. Не се
приема.

6. Регламентът е с пряко
действие, поради което в
ЗЗЛД следва да бъдат
отменени текстовете, които
противоречат на Регламента
или са уредени изрично в
него. В останалата си част
ЗИДЗЗЛД въвежда норми от
директивата, тъй тя няма
прако действие.
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предложение.
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защитата на правата на субекта на данни. За тази цел
самото законодателство, което гарантира тази защита,
следва да е достъпно за субектите, т.е. за физическите
лица. Това поставя изискване за ясна структура и
разпоредби на закона, които позволяват правата да
бъдат упражнявани, а насрещните на тях задължения –
лесно изпълнявани. Такава достъпност и яснота като че
ли липсва в представения проект на закон.

21.

II. Конкретни бележки
Поради краткия срок на този етап не сме в състояние
да дадем по-конкретни бележки. Някои конкретни
съображения по отношение на конкретни разпоредби
се съдържат в представените по-горе бележки.
Съюз на юристите
ОБОБЩЕНО СТАНОВИЩЕ НА
в България
УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА
Получено по ел.
ОБСЪЖДАНЕ НА ЗИД НА ЗЗЛД
поща на 15 май
2018 г.
В указания срок от вносителя на Закона за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни
(ЗИД на ЗЗЛД) - Министерство на вътрешните работи,
на 11-ти май 2018 г., беше проведен дискусионен
форум - Кръгла маса за обсъждане на предложения
проектозакон.
Организатори на форума бяха Съюзът на юристите в
България, Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на
българските административни съдии и Центърът за
оценка за въздействие на законодателството.
В обсъждането участваха представители на
Министерство на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Комисията за защита на личните данни,
Апелативен съд – Бургас, Върховен административен
съд, Софийски районен съд, Районен съд – Перник,
Министерски съвет - дирекция „Модернизация на
администрацията“, АПИС- ЕВРОПА АД, Програма
достъп до информация, Българската стопанска камара,
Институтът за държавата и правото към БАН,

приема.
Липсва
конкретно
предложение.

- Не се
приема по
отношение
отпадането
на
разпоредби.

Регламентът е с пряко
действие и не следва да бъдат
възпроизвеждани норми от
него, докато текстовете на
директивата изискват
детайлна регламентация на
национално ниво.
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Американската търговска камара, Софийска адвокатска
колегия, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерство на земеделието, храните и горите,
Министерство на външните работи, КПКОНПИ,
Нотариална камара на РБ, Национален съюз на
юрисконсултите, Агенцията по вписванията, Държавна
агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),
Международен институт по бизнес анализ, Виваком,
Българска асоциация по информационни технологии
(БАИТ), Екофарм ЕООД, Асоциацията на
счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП),
Катон ЕООД, Крестон Бул Мар, Камара на
автомобилните превозвачи, Камара на строителите в
България, Иновативни финанси холдинг, Рила
Солюшънс ЕАД, Л-Клас ООД, НС на ТПК, Асоциация
на българските спедитори, АСО София ООД, Област
София град, Балкан Сървисис ООД, Застрахователен
Брокер ТТ Инс ЕООД (Застрахователен брокер),
Топлофикация-Сливен, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“, Центърът за
модернизирани политики, Списание „Правен свят“,
Списание „Аз буки“, списание „Общество и право“, и
на други организации от неправителствения сектор и
бизнеса.
Кръглата маса беше открита от председателя на СЮБ
г-н Вл. Славов и модератора на срещата - г-жа Зинаида
Златанова След направените Експозета направиха
вносителя на проектозакона - зам.-министър на
вътрешните работи Красимир Ципов и представители
на КЗЛД.
Очертаха се следните преобладаващи мнения и
становища:
1.
Относно философията на закона:
- споделено беше мнението, че подходът да има един
нормативен акт е правилен, както и е положително
отпадането на досегашния регистрационен режим;
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- постави се въпрос относно структурата на закона какви са причините да отпаднат разпоредби, които
касаят основни права, макар и те да са уредени в
Регламент 2016/679, който принципно засилва
защитата им, а други текстове да бъдат детайлно
уредени. Посочени са данни, че около 50% от
текстовете на предложения проектозакон,
възпроизвеждат тези на Регламента. Същата
констатация важи и за цитатите и препратките към
него. Пример: не би следвало чл. 1 - 4 от досегашния
ЗЗЛД да отпадне, тъй като урежда принципите за
защита на личните данни и баланса между отделните
права.
Становището е, че това не е правилен подход и
вносителят следва да предприеме концептуални
промени или нов закон. В случай, че изложената теза
не бъде възприета, правилният път би бил да се въведат
прозрачни критерии.
предлага се по-добър баланс между свобода на
изразяването и защитата на личните данни;
от прочита на проектозакона се остава с общото
впечатление за повече обвинителен уклон - надзор и
санкциониране, а не съдействие за постигане целите на
Регламента, в частност: дали приложението на
Регламента от конкретния администратор осигурява в
достатъчна степен "защита на основните права и
свободи“ . В тази връзка
Комисията би следвало да се ангажира с
предварителни, обвързващи ги становища по запитване
на администратор, а не по техен почин.
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в хода на дискусията беше изразено и различно
становище, че не бива да се смесват двете права - това
на свободно изразяване и правото на гражданите да
бъдат защитени личните им данни.
Всички участници в дискусията категорично се
обединиха около предложението да се намерят
механизми за по- добър баланс при уреждане този вид
обществени отношения.
2. Относно терминологията:
-да се прецизират използвани термини, тъй като има
такива, които не съответстват на възприетата правна
терминология (посочен е пример с „неверни данни“);
-да се уточнят понятията „мащабност“ и
„неограниченост“ при обработването на данните.
3. По отношение формулировката на чл. 25, б. “г“, ал. 2
- недостатъчно ясно разписана правна норма относно
възможността за търсене в регистрите (да не се
създават пречки и да не отпада ЕГН като
идентификатор за търсене). Липсват мотиви за
възприетия вариант.
4. Относно чл. 25, б. “б“ - Да се прецизира цифрата 10
000 за какъв период се отнася, като беше изразено
становище и, че не е необходимо да има посочен брой,
което се възприема като тежест, а не като облекчение
на въведения режим;
-бройката от 10 хиляди субекта на данните да се
специфицира относно 2-те хипотези за назначаване на
DPO в чл. 37 (наблюдение на субекти на данни и
обработка на чувствителни данни), а не да се
разширява регламентът толкова много. Нещо като
"Мащабно по смисъла на чл. 37(1)(б) и (в) означава
обработка на над 10 хиляди субекта на данните". Да се
включи критерий за системност на обработката. Да се
помисли също и за вдигане на този праг, за да не се
превърне задължението на определяне на
длъжностното лице по защита на данните в прекомерно
бреме за малки и средни предприятия

- Приема се
по принцип
- Приема се
по принцип
3. Приема
се.
Предложена
е нова
редакция.
4. Приема
се. Нормата
е отпаднала
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5. За ролята на адвоката и правната уредба в
предлагания проектозакон:
- Законът за адвокатурата урежда изчерпателно
задълженията на адвоката и отношенията на
доверителност при опазване на тайната на неговите
клиенти, поради което следва да се премахне
възможността на надзорния орган да прави проверки,
освен такива, свързани с формалното спазване на
закона. Тази възможност е в противоречие със
специалния закон, уреждащ правата и задълженията на
адвоката. Също така, ако се следва логиката на чл. 23
от Регламента, би могло да се предвиди адвокатската
професия да бъде включена в изброените в цитирания
текст, дейности.
(Изчерпателно становище по този въпрос ще бъде
изпратено от ВАС до КЗЛД и вносителя на проекта МВР).
6. Относно въведения минимум на санкцията от
10000 лв. - Да бъде намален или напълно да
отпадне. Посочените аргументи в подкрепа на тази
теза са:
- икономическото състояние на държавата,
съпоставено с други европейски държави;
- липсата на такъв минимален праг в
законодателството на държави като Великобритания и
Франция, а в Испания - само в размер на 900 евро;
- текстът препраща към чл. 83 от Регламента, в
който е уредено налагане на административни санкции,
както за съществени нарушения, така и за редица чисто
формални нарушения. В Регламента обаче не е
предвиден минимален праг на санкции, което дава подобра възможност за съобразяване на размера на
санкцията с тежестта на нарушението и спазването на
принципа на пропорционалността. Ако не се промени
нормата на чл. 85 от ЗЗЛД, е възможно да се стигне до
непропорционални на характера на нарушенията
санкции и дори до злоупотреби.

5. Приема се
по принцип.
Предолжени
са нови
разпоредби

6. Приема
се.
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В дискусията беше застъпена и друга теза:
Поради това, че в ЗАНН са определени граници, не е
възможно законодателят да не определи такава в
съответствие с раздел V от същия.
7. Да се уточни кой ще е адресат на санкциите по чл. 7. Приема се
85-87 от ЗИД на ЗЗЛД - от кого ще се събират - по
по принцип.
ЗАНН; органа на ДПО или друг.
В
допълнение,
адресатите
са посочени
и в чл. 83 от
регламента.
8. Други мнения и предложения:
- да се въведе електронната идентификация, която ще
реши до голяма степен проблемите с използването на
Предложени
ЕГН-то като "парола". (Ще бъде изпратено подробно
ето не е
становище относно използването на ЕГН в
предмет на
електронните услуги).
ЗИДЗЗЛД
- процесът по упражняване на правата на субектите на
-Приема се
данните трябва да е по-малко бюрократичен - т.е. или
по принцип
да отпадне изцяло изискването за формата, или да се
определи, че е възможно да се упражняват и през
потребителски интерфейс след идентификация с
потребителско име и парола. Това НЕ противоречи на
принципа за отчетност, тъй като действия в електронна
среда могат да бъдат записвани ползвани като
доказателства;
- не се подкрепя копирането на текстове от Регламента - Приема се.
в ЗЗЛД, тъй като във времето могат да се "разминат".
Предложението е да се използват препратки към
регламента, така че ако ЗЗЛД се чете с правноинформационна система, де факто да изглежда като
един нормативен акт;
- да се промени наименованието на закона - Закон за
защита на личните данни на физическите лица;
Не се
приема по
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- чл. 15, ал. 1 - Не се възприема КЗЛД да провежда
образователни и обучителни мероприятия, тъй като
съществуват опасения за неравнопоставеност между
преминалите такива обучения и останалите ДПО;
- Да се въведе по прецизно регламентиране на
въведените регистри, за да е ясно кои лица ще бъдат
включени в тях ;
- Да се ограничи кръга на лицата с право да подават
сигнали за допуснати нарушения на закона до тези,
които имат правен интерес.
Аргумент: да не се стига до злоупотреба с права.

отношение
наименованието на
закона.
Лични
данни имат
само
физическите
лица,
поради
което
предложено
то
изменение
се явява
тафтология.
- Приема се
по принцип.
Редакцията е
прецизирана
- Приема се
по приницп.
Липсва
обаче правен
механизъм
за
ограничаване на
възможностите за
подаване на
сигнали.

В заключение, всички участници в дискусията
се обединиха около следното становище:
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22.

Сдружение за
модерна търговия
Получено по ел.
поща на 15 май
2018 г.

- за обсъждането на ЗИД на ЗЗЛД е предвиден
- Приема се.
изключително малък срок - 14 дни, който е различен от
общоприетия 30 дневен срок, без да са изложени
мотиви, които да обосновават подобно решение. Точно
обратното, материята е сложна, свързана с прилагане
на нов Регламент и Директива.
Положително би било, ако вносителят
предприеме действия за удължаване на срока, което би
довело до по-задълбочен анализ на проектозакона и поактивна намеса на експерти, бизнес и гражданско
общество.
В предвидения срок за обществена консултация на
проекта за Закона за изменение и допълнение на закона
за защита на личните данни („ЗИД“), „Сдружението за
модерна търговия“ би желало да изрази своето
становище.
Сдружението за модерна търговия („СМТ“,
„Сдружение“) обединява търговци, извършващи
дейността си чрез мрежа от магазини в цялата страна.
Дейността на членовете на Сдружението се е свързана
с участието им в икономическия и социалния живот на
страната в редица качества – на работодатели,
собственици на значителни активи, страни по договори
с доставчици на широк кръг стоки и услуги,
рекламодатели, организатори на социално значими
мероприятия и много други. Значителна част от
дейността на членовете на СМТ е международна,
преимуществено с партньори от други страни-членки
на ЕС. Част от дружествата в СМТ са част от
международни икономически групи.
Широкият мащаб и разнообразният характер на
дейността на членовете на СМТ обуславя и
непрекъснатата работа с лични данни, което е причина
и за пряката им заинтересованост от това,
законодателството в тази област да бъде ясно,
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отговарящо на високи стандарти и постигащи целите
си по възможно най-лек за бизнеса, а, вследствие на
това – и за потребителите – начин.
Предвид горното, представяме няколко конкретни
бележки по текста на предложения проект за законови
промени:
1.
В §6, т. 2 от проекта за ЗИД е посочен новият
текст на чл. 10, ал. 2 от ЗЗЛД. Той съдържа текстовете
на т. 1 и точки от 9 до 16. Доколкото ал. 2 всъщност е
ал. 1 от предишната редакция на ЗЗЛД, в която
действащи са и т. от 2 до 8, то остава въпросът дали
тези законови текстове са отменени или не. От текста
на §6 на ЗИД по-скоро следва да се направи извод, че
текстовете са отменени, още повече, че съдържанието
им предполага това – така например т.2 предвижда
поддържане на регистър на администраторите на лични
данни и водените от тях регистри, а в мотивите към
ЗИД изрично е посочено, че това задължение за
регистрация отпада. Освен това, предвидените в
Общия регламент за защита на личните данни регистри
на дейности по обработка на данни, поддържани от
администраторите на лични данни, следва да заменят
досегашната регистрация. Ето защо, в настоящия
документ приемаме, че посочените текстове на т. 2-8 са
отменени, но предлагаме това да бъде изрично
записано в ЗИД, с цел по-голяма прецизност на текста.
В чл. 10, т. 9, т. 14, 15 и 16, (които вероятно следва да
бъдат съответно т. 2 и 6, 7 и 8) са предвидени
правомощия на КЗЛД, свързани с издаване на различни
актове. От съществено значение е текстовете да се
прецизират, тъй като от характера на актовете,
издавани от Комисията, зависи редът, по който следва
да бъдат приемани, изменяни и съответно – отменяни.
От формулировката на т. 9 и т. 14 може да се заключи,
че целта на законодателя е КЗЛД да издава и

1. Приема
се.

Приема се
по принцип.
Нормата на
чл. 10
урежда
общата
компетентност на
КЗЛД.
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нормативни актове, които са различни от тези по АПК.
Извеждането на критериите за акредитация, насоките,
препоръките и т.н. по начина, по който е направено в т.
15 и 16, поражда неяснота относно тяхната правна
същност и дава основание да се направи извод, че те са
различни от актовете по т. 9 и т. 14.
Не става ясно защо правомощието за издаване на
кодекси за поведение и даването на задължителни
предписания от страна на Комисията не е упоменато в
ал. 2, където е систематичното му място, а е
предвидено в отделна ал. 5. Отделянето на това
правомощие създава неяснота относно правния
характер на предвидените в ал. 5 актове.

2. В законопроекта липсва дефиниция на понятието
“заинтересовано лице” по смисъла на чл. 12, ал. 4,
което може да създаде затруднения и противоречива
практика при прилагането и контрола. Не става ясно
дали има разлика между хипотезите „по молба на
заинтересовано лице“ и „след подаден сигнал“, вкл.
дали в първия случай КЗЛД е длъжна да осъществи
проверка. Ако това не е така, то предвиждането и на
двете хипотези е излишно.
3. Чл. 12а следва да се допълни и да се предвиди ред за
опазване на производствената и търговска тайна,
например както е уредено от Закона за защита на
конкуренцията в чл. 55.
4. Относно чл. 25б считаме, че прагът от 10 000
физически лица е много нисък и лесно достижим при
хипотезата на обработване на лични данни дори
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единствено посредством видеонаблюдение.
Назначаването на длъжностно лице по защита на
данните води до необоснована административна
тежест и финансови затруднения, особено за малкия и
средния бизнес.
5. Относно чл. 25в следва да се отбележи, че текстът не
следва да създава противоречие с други действащи
разпоредби в същата област – напр. чл. 11а от Закона за
закрила на детето, Закона за лицата и семейството,
Семейния кодекс. При прилагането на разпоредбата
следва да е ясно, че е достатъчно съгласието само на
едно от лицата, упражняващо родителски права, в
съответствие с чл. 123, ал. 1 от СК. В този смисъл е
добре да се предвиди и съответна промяна в Закона за
закрила на детето.
В законопроекта е предвидена по-ниска от
посочената в Регламента възраст, като обаче не е
посочено в какво се изразяват изискуемите от чл. 8,
пар. 2 от Регламента т. нар. „разумни усилия за
удостоверяване, че съгласието е дадено или
разрешено от носещия родителска отговорност за
детето („като взема предвид наличната
технология“). Следва да се регламентират ясни
критерии в тази връзка, за да могат администраторите
да съобразят своята дейност с тях и да следят поефективно за спазването на нормативното задължение.
В противен случай ще са налице различни практики по
отношение на личните данни на непълнолетни лица и
недостатъчна степен на защита на по-уязвимата част
субектите на лични данни.
6. В чл. 25г, ал. 1 се въвежда недопускане на
общодостъпност на ЕГН/ЛНЧ, като не са предвидени
нито ред и условия, нито изменения в съответните
закони, като например Закона за търговския регистър,
които да гарантират това правило.
7. § 15 въвежда нов чл. 25и, разпоредбата на който е
неясна и може да се тълкува многозначно,
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включително в противоречие с Общия регламент за
защита на личните данни.
От текста на разпоредбата може да се направи извод,
че за да се обработват лични данни на
работника/служителя, е достатъчно работодателят да
ги е поискал или обработката да е предвидена в
нормативен акт. За обработката на други данни се
изисква съгласие на работника.
На първо място, Регламентът ясно е предвидил
основанията за обработване на лични данни. Искането
на дадени данни не може да бъде самостоятелно
правно основание, доколкото е възможно да бъдат
поискани лични данни за които има правно основание,
или такива за които няма правно основание за
обработването им. Създава се неяснота какво се има
предвид под „поискал“ и на кой етап работодателят
може да ги иска – във връзка със започването на
трудовото правоотношение или и след това. Ако може
да се искат данни и след започването на трудовото
правоотношение, тогава отпада необходимостта от
съгласие на работника, доколкото по всяко време могат
допълнително да бъдат поискани и други лични данни.
Липсват изисквания за форма на това искане,
доказването му, при какви обстоятелства да се иска.
Тази неяснота може да доведе то тълкуване, което да
изключи предвидени в регламента основания за
обработка.
На следващо място, в случай че липсва искане или
предвидена в нормативен акт обработка на лични
данни, следва да се иска съгласие на работника. В
Регламента ясно се посочва на какви изисквания трябва
да отговаря съгласието. При отношенията работодател
– работник, предвид подчинеността на работника, е
трудно да се приеме, че съгласието би било дадено
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свободно.
Отделно, освен възможността за неоснователната
обработка на лични данни, които са „поискани“, също е
неоснователно да бъдат обработвани лични данни, за
които няма необходимост, въпреки даденото съгласие
на работника, дори да приемем, че съгласието е дадено
свободно. Това противоречи на принципите на
Регламента, както и на предвидения в ЗИД текст на чл.
25а.
Предвид посочените аргументи, предложената
разпоредбата на чл. 25и внася несигурност и следва да
бъде коригирана.
8. В § 18 новият текст на чл. 37а неправилно реферира
към Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги с предишното им
наименование. Заявлението следва да бъде подадено по
реда на Закона за електронното управление.
9. В чл. 61, ал. 2 Законопроектът използва термина
„добавя” друг обработващ лични данни, докато ал. 3, т.
6 от същата разпоредба използва термина „включване”
на друг обработващ. Предвид необходимостта от
унифициране на терминологията е препоръчително
законопроектът да бъде възприет термина, използван и
в официалния превод на Регламента, а именно:
„включва/не”.
10. Едни от най-съществените разпоредби на ЗИД на
ЗЗЛД са свързани с контрола за прилагане на закона. С
цел избягване на хаотично и противоречиво прилагане,
което поради размера на санкциите може да доведе до
сериозни финансови последици за администраторите,
следва да се обърне специално внимание на
санкционните разпоредби.
Макар законопроектът да предвижда изменения в чл.
38 от ЗЗЛД, както и нови административнонаказателни
разпоредби, не е решен проблемът, който и до сега
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съществуваше в ЗЗЛД, а именно – налагането на
санкции по два напълно различни един от друг
процесуални реда.
В новата редакция на чл. 38, ал. 3 се запазва
положението, при което КЗЛД се произнася с решение,
с което може да наложи административно наказание.
Решението според предложената редакция на чл. 38,
ал. 6 се обжалва по реда на АПК.
В същото време, в Административнонаказателните
разпоредби на закона се запазва друг подход, като
санкциите по чл. 85 и 86 се налагат и обжалват по реда
на ЗАНН.
При сега действащата редакция на ЗЗЛД, този двоен
режим на санкциите води до редица неясноти,
включително спорове за подсъдност и необходимост
съдът да запълва празнотите в правото чрез практиката
си. Този проблем ще се изостри с промените,
предвидени в ЗИД и Общия регламент за защита на
личните данни.
Санкции по чл. 38, ал. 3, могат да бъдат наложени за
изключително широк кръг от нарушения - при
нарушаване на правата на субект на данни по
Регламент (ЕС) 2016/679 (чл. 38, ал. 3 от предложената
редакция на ЗЗЛД). Такива права на субектите са
изброени например в новите чл. 54-56, така че може да
се приеме, че нарушения по тези текстове подлежат на
санкция по чл. 38, ал.3. За нарушения на същите чл. 5456 обаче чл. 85, ал. 1 предвижда санкции, които, както
изглежда, се налагат, съгласно чл. 87, и то по реда на
ЗАНН – чрез Наказателно постановление на
Председателя на КЗЛД, а не чрез решение на
колективния орган, както изисква чл. 38, ал. 3.
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Съпоставяйки новия текст на чл. 38, ал. 3 с
предложените Административнонаказателни
разпоредби се забелязват множество подобни неясноти
и нормативни конфликти. За едни и същи нарушения
ЗИД предвижда различен ред за наказване и различен
ред за съдебен контрол на наложените санкции.
Неясен остава въпросът и какви санкции следва да
бъдат наложени при прилагането на чл. 38, ал. 3. Този
въпрос не е ясно решен и в настоящата редакция на
ЗЗЛД, като законодателната празнота е запълнена от
практиката на КЗЛД и упражняващите контрол над нея
съдилища. Смятаме обаче, че е допуснато нарушение
на принципа на законоустановеност на
административните наказания – несъвършенство в
законодателството, което, предвид новите завишени
санкции, следва да бъде отстранено. В този смисъл,
законодателят следва да използва предстоящите
промени в закона и да разреши описаните нормативни
конфликти и празноти еднозначно.
Подобно еднозначно решение би било законът да
въведе единен ред за налагане на санкции, бил той чрез
решения на комисията като колегиален орган, които да
подлежат на контрол по АПК, или чрез наказателни
постановления по ред на ЗАНН. При възприемане на
подобен единен подход следва да се отчетат и
спецификите на посочените два процесуални закона,
като се прецени, например, доколко е целесъобразно
дела относно драстично увеличените санкции да бъдат
подсъдни на административните съдилища като втора
инстанция, както предвижда ЗАНН, а не на ВАС.
Следва да отпаднат минималните прагове, установени
в чл. 85, тъй като въвеждането им създава реална
опасност от налагане на непропорционални на
нарушението санкции, които могат да имат необратими
последици за по-малки администратори.
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В заключение следва да се добави, че измененията в
закона са многобройни и съществени. От действащия
закон остават непроменени не повече от 25 алинеи. По
тази причина подходът на законодателя не следва да
бъде приемането на изменителен закон, а да предложи
въвеждане на изцяло нов закон.
В тази връзка следва да се отбележи, че предвид
важността и степента на социална значимост на
урежданите обществени отношения, предоставеният
срок за обществено обсъждане е недостатъчен - 6 от
предоставените 14 дни за обществено обсъждане са
неприсъствени. Разпоредбите за съкращаване на срока
са неаргументирани. С оглед осигуряване на
възможността за запознаване със законопроекта от
страна на заинтересованите лица и спазване на
изискванията на ЗНА е необходимо или да се да се
удължи срокът за изпращане на становища с цел
максимално отразяване на общественото мнение по
отношение на новата нормативна уредба или да се
приеме изцяло нов закон.
Във основа на изложеното дотук, считаме, че
предложеният законопроект се нуждае от преработване
на редица текстове. Влизането в сила на Общия
регламент за защита на личните данни изисква
съответни национални мерки от страна на българския
законодател, като предложеният проект е крачка в тази
посока. Вярваме, че предвид нарастващото значение на
защитата на данните, приемането му следва да бъде
извършено с изключително голямо внимание и
задълбочен анализ на последиците от прилаганите
промени. Надяваме се направените с настоящото
становище предложения да бъдат взети предвид и да
послужат за подобряването на правната уредба, от
което биха имали полза както българските държавни
институции, така и бизнесът, чийто представител е
Сдружението за модерна търговия и най-вече
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българските граждани.
Допълнително становище на Сдружение за
модерна търговия, получено по ел. поща (30 май
2018 г.)
С настоящото и в предвидения срок за обществена
консултация на законопроекта, „Сдружението за
модерна търговия" допълва с конкретни бележки
изразеното на 14. май 2018г. становище по ЗИД, което
поддържаме и прилагаме по-долу.
Предвид горното, предоставяме на Вашето
внимание още коментари и предложения по
законопроекта, както следва:
I. Както вече отбелязахме в предишното ни становище,
прави впечатление, че в законопроекта е предвидено
издаването на множество актове от страна на
Комисията за защита на личните данни, чиито правен
характер остава неизяснен и оповестяването им не е в
съответствие с нормативните изисквания.
II. Някои текстове на законопроекта се отклоняват от
основни принципи, заложени в българското
законодателство - напр. правомощия, които следва да
се упражняват от Народното събрание, се прехвърлят
върху Комисията:
а) чл. 14, ал. 4 от ЗИД предвижда не само
критериите, но и механизмите и процедурите за
сертифициране, печати и маркировки да се уреждат в
Наредба, издадена от Комисията. Подзаконовата
регламентация на механизмите и процедурите е в
разрез с правната сигурност и води до противоречие
между ЗЗЛД и ЗОАРАКСД, съгласно който те се
установяват само със закон.
б) чл. 16, ал. 3 от ЗИД относно публичните
регистри, водени от КЗЛД:
съществените условия, свързани с реда за водене и
особено съдържанието и достъпа до регистрите, следва
да бъдат уредени на законово равнище и не следва да
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бъдат определяни с подзаконов акт от КЗЛД.

в) чл. 84, ал. 2 посочва, че „редът и условията за
издаването" на принудителни административни мерки
ще бъдат уредени в Правилника за дейността на
Комисията, като текстът влиза в известно
противоречие с чл. 12, ал. 8 от законопроекта, който
препраща към АПК. Редът и условията за налагане на
такива мерки би следвало да бъдат уредени в закон

III. В чл. 10а, ал. 2, т. 1 от ЗИД е предвидено КЗЛД да
„сезира съда за нарушаване на Регламент (ЕС)
2016/679". Текстът се нуждае от посочване на
случаите, в които КЗЛД следва да сезира съда за
нарушаване на Регламента.

IV. По чл. 25е от ЗИД: Предлагаме думата „закон" да
се замени с „нормативен акт", тъй като понастоящем
някои от изискванията за предоставяне на документи,
са в подзаконови нормативни актове.
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V. V. По чл. 25и от ЗИД: Ограничаването на
възможността за обработка на лични данни на
служители въз основа на легитимен интерес на
работодателя би следвало да се мотивира. Ако
работодателят може да обоснове легитимен интерес, би
следвало да не му се отнема възможността за
обработка на това основание. Обработването въз
основа на съгласие едва ли е по-целесъобразно,
предвид характера на отношенията в
трудовото/служебното правоотношение.
VI. По чл. 25й: С оглед спазване на принципите на
Регламента, включително за недопускане на
съхраняване на данни за срок, по-дълъг, отколкото е
оправдано за целта, за която данните се обработват,
предлагаме с настоящия законопроект да се извърши
промяна в чл. 56, ал. 4, изр. първо от Закона за частната
охранителна дейност, като думите „два месеца" се
заменят с „един месец".
VII. По § 1, т. 3 от ДР относно определението
„мащабно": Определението е неясно и дава
възможност за много широко тълкуване.
Във основа на изложеното дотук, считаме, че
предложеният законопроект се нуждае от преработване
на съответните текстове с цел осигуряване на повече
яснота.
Надяваме се направените от нас предложения да бъдат
взети предвид и да послужат за подобряването на
правната уредба, от което биха имали полза както
българските държавни институции така и бизнесът,
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чийто представител е Сдружението за модерна
търговия, и най-вече българските граждани.

23.

Българска
асоциация на
лицензираните
инвестиционни
посредници
Получено по ел.
поща на 15 май
2018 г.

Бихме желали да изразим нашата благодарност за
възможността да предоставим бележки, коментари и
предложения по текста на проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни („Проектозакона" и „ЗИДЗЗЛД").
Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП) приветства
извършената сериозна и качествена работа от страна на
ръководителите и експертите от Комисията за защита
на личните данни (КЗЛД) за имплементиране на новото
европейско законодателство, регулиращо защитата на
личните данни и за адаптиране на националното
законодателство към изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента" и
"GDPR").
Считаме, че се прави важна стъпка в уредбата на
дейността по защита на личните данни на гражданите,
като приветстваме стремежа на българските държавни
органи и администрация да подхождат с мисъл и
разбиране за мащабите на дейността на българските
юридически лица и особено - на малките и средни
предприятия (МСП), когато се транспонират
европейски законодателни актове, и да се борят за
съразмерност на приеманото законодателство.
Бихме желали да насочим Вашето внимание към някои
наши бележки, коментари и предложения по
Проектозакона, които ако бъдат отчетени, в още поголяма степен биха съдействали този всеобхватен
нормативен акт да осигури необходимите условия за
защита на личните данни, без обаче предприятията да

1. Не се
приема. По
своя
характер
правилникът
на КЗЛД е
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забрана в
нормативен
121

понасят прекомерни тежести, несъобразени с мащаба
на дейността им.
Конкретни бележки по Проекотзакона сме изложили в
Приложение № 1 към настоящото писмо.
В заключение, изразяваме нашата готовност да
участваме в дискусия и/или работна среща по новото
законодателство, уреждащо дейността по защита на
личните данни, като изложим допълнителни аргументи
в подкрепа на нашите предложения.
По § 5 и чл. 9, ал. 2
„(2) Комисията урежда в правилник своята дейност,
дейността на администрацията си и производствата,
които се развиват пред нея, и го обнародва в
„Държавен вестник"."
Предлагаме да отпадне изразът „и производствата,
които се развиват пред нея".
Мотиви: Уредбата на производствата пред нея следва
да се уреждат в закона или в наредба, която да действа
спрямо трети лица. В правилник за дейността
обикновено се уреждат вътрешни отношения, свързани
със структурата, организацията и дейността на КЗЛД и
нейната администрация. Обжалване на правилника
като вид административен акт може да блокира
дейнстта на КЗЛД, докато атакуването на наредба,
която урежда отношения свързани с прилагането на
закона, няма да има такъв блокиращ дейността на
цялата институция ефект.
• По §6 И ЧЛ. 10, АЛ. 2
Точки 11 и 14 се дублират. Следва в една
точка да се уреждат правомощията на КЗЛД да
издава подзаконови нормативни актове. Навсякъде в
този член следва да се постановява, че КЗЛД издава
актове от нейната (специална) компетентност не
общо в областта на защита на личните данни, а на
законово/нормативно основание, при законова
делегация, т.е по прилагане на нормативните актове
като ЗЗЛД и GDPR. Народното събрание е органът,
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правилник
да се
уреждат и
производства. Не
приемаме
аргумента,
че
обжалване
на
правилника
като вид
административен акт
може да
блокира
дейнстта на
КЗЛД, тъй
като и
правилникът
и наредбата
се оспорват
по един и
същи ред.
Не се
приема.
Текстът на
чл. 10
урежда
общата
компетентност на
КЗЛД.
122

който може първично да урежда отношения, касаещи
защитата на личните данни, поради важността на
материята и правата, които може да бъдат засегнати с актове съгласно Конституцията - закони.
•
По §9 И ЧЛ. 12, АЛ. 3 И §19 И ЧЛ. 38, АЛ. 1
Предлагаме сроковете по двата текста да се
редуцират, макар и по различни съображения.
Мотиви: Срокът от 8 и съответно 6 седмици по чл.
12, ал. 3 при даване на становища от КЗЛД на
администратори на лични данни при предварителни
консултации следва да се намалят. Нуждата от поголяма оперативност и яснота относно дейността на
администраторите на лични дани, когато се изисква
оценка на рисковете, налага това да става в кратки
времеви граници, за да не се създава правна
несигурност и потенциал за нарушаване на правата на
лицата, чиито лични данни са обект на защита
Що се отнася до чл. 38, ал. 1, той в
Проектозакона гласи:
„(1) При нарушаване на правата му по
Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон всеки субект на
лични данни има право да сезира комисията в
едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не
по-късно от пет години от извършването му."
Считаме, че лицата следва своевременно да
предявяват претенции и жалби и когато реално са
били нарушени правата им. Прекалено дългите
срокове за реакция при предполагаемо нарушение на
права, свързани със защитата на личин данни, са
необосновани, доколкото ако е изминал дълъг срок,
през който не са предприети действия и не са се
проявили ефекти и последици от нарушението, найвероятно означават, че или не е имало нарушение или
то поникакъв начин не е засегнало правната сфера на
правоимащите лица. Следва да се отчита и
обстоятелството, че една немалка част от личните
данни се съхраняват за доста по-кратки срокове,
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което ще направи трудно или невъзможно защитата
на предприятията, спрямо които са предявени
претенции.

Освен това, предлагаме навсякъде седмичните
срокове да се преизчислят в дни и/или месеци,
доколкото това е разпространената в България
практика при броене на срокове и по този начин се
процедира в повечето законови актове, в които се
предвижда определяне на срокове за извършване на
определени действия.

4. ПО § 12 (НОВ чл. 15, ал. 2)
Чл. 15, ал. 2 гласи:
(2) Обучението по ал.1, когато е по искане на
администраторите, обработващите или обучаващите се,
е за тяхна сметка и се заплаща по тарифа, определена
от министъра на финансите."
Според нас позициите в тарифата следва да
бъдат уредени на законово ниво като основание и да се
делегира на Министерството на финансите или на
Министерския съвет (с оглед да не се правят чести,
конюнктурни и неоправдани изменения в нея) да
приема тарифа. Това може да се уреди и на ниво закон
по същите съображения и per argumentum a fortiori.
Съответно, за обученията по инициатива на
КЗЛД, като една от вменените задачи и функции на
Комисята по чл. 79, ал. 1, т. 4, за които не се дължат
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такси, е желателно да се предвиди обученията по чл.
79, ал. 1, т. 4 да се провеждат на определена минимална
честота за определени сектори (напр. финансовия),
включително и с използване на технически средства за
дистанционно обучение.
5. Приема
5. По § 15 и нов чл. 25б, ал. 1 и 3
А) Чл. 256. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 се.
от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът или
обработващият лични данни задължително определя
длъжностно лице по защита на данните, когато
обработва лични данни на над 10 000 физически лица.
Предлагаме този текст да отпадне, доколкото
не се съдържа в GDPR и представлява случай на gold
plating, т.е. въвеждане на по-тежки и рестриктивни
изисквания, отколкото заложените в европейското
законодателство.
Мотиви: При всички случаи, цифрата 10 000 е
произволно заложена, не се основава на
предварителни оценки и статистика, като минимум
следва да бъде увеличена, на базата на проведени
проучвания и анализ, както и да се добави уточнение,
че изискването не се прилага ако личните данни са
единствено е-мейл адреси за целите на
кореспонденцията, тъй като това представлява нисък
риск за правата и свободите на лицата и не
предполага мащабна и регулярна обработка.
Българското законодателство не следва да
бъде по-рестриктивно от европейската рамка за
дейността на администраторите и обработващите
лични данни. Текстът може да се редактира, като се
остави възможност по преценка на
администратора/обработващия данните да се назначи
длъжностно лице по зищита на данните (ДЛЗД). Не
следва да се допуска разширяването на основаната на
Регламента уредба (макар той да допуска това).
Хипотезата на чл. 37(1)(б) от GDPR може да се
специфицира с число (10 000 все пак е малко), но да
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се запази изискването обработката да бъде редовна и
мащабна. В противен случай в оценката на
въздействието трябва да се включи цената на
наетите/преназначените/обучените длъжностни лица
по защита на данните. Тези аргументи в още поголяма сила важат за микропредприятията и МСП.
Б) Чл. 256, ал. 3
„(3) Длъжностното лице по защита на данните
може да изпълнява задачите си по трудово или
служебно правоотношение, вкл. по вътрешно
съвместителство, или въз основа на договор за
услуги. Администраторът и обработващият не могат
да съвместяват и функциите на длъжностно лице по
защита на данните."
Администраторът и обработващият не са
длъжни да назначават ДЛЗД. Това означава, че тези
функции следва да се поемат от
администратора/обработващия (ако той е ФЛ) и от
негови служители или определени от него лица (ако е
ЮЛ), които изпълняват функции, свързани със
защитата на лични данни. Текстът следва да се
поясни, защото прилагането на текста в този му вид
ще означава, че във всички случаи всяко лице,
независимо дали са налице предпоставките за това и
съответен обхват и размер на дейността, ще трябва да
назначава ДЛЗД.
В) По чл. 25д
„Чл. 25д. (1) Когато при упражняването на
правото на свобода на изразяване и информация,
включително за журналистически цели и за целите на
академичното, художественото или литературното
изразяване, се обработват лични данни на физически
лица, администраторът на лични данни прави
преценка за законосъобразността на обработването
във всеки конкретен случай. Решението на
администратора не може непропорционално да
ограничава свободата на изразяване и информация."
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Предлагаме уточняване дали понятието
„академични цели" включва в съдържанието си и
обучения и образователни курсове, които се
организират от професионални и браншови
организации, подготвят кадри в своята
специализирана област, извън академични и научни
заведения. Ако се възприеме тясно тълкуване, е
възможно да се ограничи и затрудни дейността по
повишаване квалификацията на експерти от
съответните области.
6. По §22 и чл. 47, т. 2 - предлагаме да се уточни,
че текстът касае лица, осъдени за престъпления,
с влязла в сила присъда (освен ако не се
разраничават случаите на осъдени, но по
висящи производства и такива, за които има
влязла в сила осъдителна присъда).
7. По §22. Разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от
законопроекта вменява задължение за всеки
администратор да поддържа регистър с всички
категории дейности по обработване /респ. ал. 2 за обработващите/. Тази разпоредба
противоречи на чл. 1, ал. 6 от проектозакона,
както и на духа и смисъла на GDPR според
които политиката за защита на лични данни
следва да отчита специалните потребности на
микропредприятията, малките и средни
предприятия. Именно поради тази причина
съображение (13) от Регламента въвежда
дерогация за организации с по-малко от 250
служители по отношение на воденото на
регистър. Тази дерогация следва да бъде
отразена и в законопроекта.
8. ПО §23 И ЧЛ. 84, АЛ. 2
„(2) Мерките по ал. 1 се издават по ред и
условия, определени в Правилника за дейността
на комисията."

Не се
приема.
Липсва
конкретно
предложение.

6.

7. Не се
приема.
Текстът
създава
задължение
само за
компетентните по
директивата
органи и не
засяга
дейнсотта на
микропредприятията, малките
и средни
предприятия
8. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
127

В закона следва да се уредят принудителните
административни мерки, които КЗЛД може да
налага. Това произтича от принципа на
законност, пропорционалност, справедливост и
обоснованост на ПАМ, които се налагат. Не
следва на подзаконово ниво да се уреждат
мерки, които могат да създават условия за
административен произвол и налагане на ПАМ,
които е невъможно да бъдат изпълнявани от
адресатите на правните норми. В закона следва
да се уредят възможните ПАМ, които да са
numerus clausus, като се преодстави възможност
на субектите на правото да организират
дейността си по начин, който да им позволява да
я съобразяват с изискванията на закона и
възможните последици от неговото нарушаване.
9. По чл. 85
„Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл. 83,
параграф 5 и параграф 6 от Регламент (ЕС)
2016/679 и за нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49,
ал. 1, чл. 52, чл. 54-56, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а", т.
2, б. „б" и б. „в" от глава осма администраторът
или обработващият лични данни се наказва с
глоба или имуществена санкция от 10 000 до
левовата равностойност на 20 000 000 евро.
(2)
За нарушения по чл. 83, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62, чл. 6469 от глава осма административното наказание
глоба или имуществена санкция е в размер от
5000 до левовата равностойност на 10 000 000
евро.
(3)
За други нарушения по този закон
администраторите и/или обработващите лични
данни се наказват с глоба или с имуществена
санкция от 1000 до 5000 лв."
Считаме, че следва радикално да се намалят
минималните размери на санкциите.
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Мотиви: Прекалено високият максимален
размер, който произтича директно от GDPR, е
въведен с предупредителна и превантивна цел,
съобразен е с нивото на икономическото
развитие на водещите в стопанско отношение
държави, но тези размери не съответстват на
икономическите стандарти в малките и
догонващи по- напредналите в своето развитие
държави-членки на Европейския съюз.
Същата бележка може да се направи и по
отношение на високия размер на санкциите за
неизпълнение на принудителна
административна мярка (ПАМ) по чл. 88 (от
2000 до 200 000 лв.), като такъв размер може да
се прилага само ако не е изпълнена влязла в
сила ПАМ. Същото се отнася и до размера на
наказанията по чл. 90 („Чл. 90. За други
нарушения по Регламент (ЕС) 2016/679 се
издава задължително предписание или се налага
административно наказание глоба или
имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до
200 000 лв. по реда и условия, определени в чл.
84 и чл. 87.").
Защо е необходимо да се избегне значителното
увеличаване на санкциите за нарушаване на
ЗЗЛД и Регламента и по-точно - на техните
минимални размери? В европейското
законодателство се уреждат „минимални"
максимални прагове на глобите, но
европейският законодател оставя на
националните регулатори да установят
минималните прагове, имено поради
необходимост да се спази принципът на
пропорционалността, да се отчете националната
специфика и размерите, ниво на развитие и
икономическите стандарти на отделните
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държавни- членки на Европейския съюз. В
практиката изобилстват случаи на формални
нарушения или нарушения без вредоносен
резултат и без да се създават заплахи за
нормалното функциониране на системата от
отношения по защита на личните данни. По
отношение на такъв тип нарушения не е
целесъобразно да се налага завишени по размер
санкции, като следва на правоприлагащите
органи да се предостави възможност да отчитат
в по-голяма степен характера и тежестта на
нарушенията. В последните години няма и
фундаментална промяна в параметрите на
икономиката, които да оправдават увеличаване
на минималните размери на санкциите.
В тази връзка, предлагаме сериозно
количествено редуциране на минималните
размери на санкциите по ЗЗЛД, но не по-малко
от два пъти спрямо предложените нива.
10. По чл. 87, ал. 5 - считаме, че глобите и
имуществените санкции следва да не постъпват
в бюджета на КЗЛД, а в централния държавен
бюджет.
В тази връзка предлагаме следната редакция на
текста:
„Чл. 87, ал 5. Глобите и имуществените
санкции, наложени от комисията, се внасят в
държавния бюджет по сметка на Националната
агенция за приходите."
Мотиви: считаме, че събраните суми от
наложени имуществени санкции следва да се
насочват към държавния бюджет, за да се
избегнат фискалните съображения при
налагането на най-тежките имуществени
санкции и глоби и да се постави фокуса върху
превенцията, с цел постигане на целите на
закона и висока степен на обществено доверие в

10. Не се
приема.
Фактът, че
глобите и
имуществените
санкции
постъпват
по бюджета
не означава,
че те се
разходват.
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законността и справедливостта на налаганите
санкции. По подобен начин са уредени
отношенията, свързани със събирането на глоби
и имуществени санкции в Закона за Комисията
за финансов надзор, който може да послужи за
модел за уреждане на тази материя, доколкото
създава условия и гаранции за избягване на
конфликти на интереси и самоцелно налагане на
глоби, без да има възможност постъпленията от
глоби и санкции да се използват за материално
стимулиране на администрацията.
11. По чл. 89, ал. 2
„(2) Административните наказания и/или
принудителните административни мерки по
Регламент (ЕС) 2016/679 по ал. 1 се налагат с
решение на комисията по ред и условия,
определени в Правилника за дейността на
комисията."
Административните наказания следва да се
налагат по реда на ЗАНН или въз основа на
специални правила, разписани на законово ниво,
ако ЗАНН (съответно НПК) се прилага
субсидиарно.
Публикуваното становище е същото като това под т. 4
по-горе.

11. Приема
се по
принцип.
Предложена
е нова
редакция.

Вж
коментарите
в т.4 по-горе

Дейността по изпълнение на съдебни актове е
продължение на правораздавателната дейност на
съдилищата и като такава е строго нормативно
регламентирана дейност, която в България се
осъществява от държавни и частни съдебни
изпълнители. Държавните съдебни изпълнители се
назначават и контролират от министъра на
правосъдието, но са част от районните съдилища.
Частните съдебни изпълнители, като субекти,
упражняващи публични функции осъществяват
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правомощията си по правила, разписани в специален
закон – ЗЧСИ и подлежат на засилен контрол от страна
на министъра на правосъдието, съда и Съвета на
КЧСИ. Спецификата на дейността на двата органа
изисква ежедневна обработка на лични данни на
хиляди лица – взискатели и длъжници по
изпълнителни дела. Достъпът на частните съдебни
изпълнители до тези данни е директен – въз основа на
съдебния акт, който се изпълнява, тъй като в
изпълнителния лист, въз основа на който се образува
делото тези данни фигурират. На следващо място по
силата на чл. 431 ГПК и на чл. 16 ЗЧСИ частният
съдебен изпълнител има право на достъп до данни за
длъжниците, доколкото това е необходимо за целите на
конкретното изпълнение. Видът и начинът на този
достъп по отношение на действащите в страната
регистри е предмет на конкретни споразумения и се
осъществява на база строги правила за достъп и
контрол.
Като лица, упражняващи публични функции, смятаме
за неприемливо по отношение на държавните и
частните съдебни изпълнители да намират приложение
нормите на Регламент 2016/679, установяващи
конкретни права и задължения за субектите на данни
по чл. 12-22 от същия, доколкото те са в противоречие
със същността на извършваната от съдебните
изпълнители дейност. За нас е немислимо страните по
всяко едно висящо изпълнително дело в страната,
които понастоящем са около 800 хил., да бъдат
изрично и индивидуално уведомявани за
обстоятелствата по чл. 12-22, при положение, че целите
и принципите на обработка на данните по делата са
нормативно установени и това е изпълнението на
гражданско правни искове. Напълно неприемливо е
също изтриването на тези данни, доколкото
националното законодателство изисква съхранението
им за продължителен период от време, включително
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при прекратени и архивирани дела. Механичното
транспониране на правилата на Регламента по
отношение на съдебните изпълнители би довело на
практика съдебното изпълнение до невъзможност да
функционира, като считаме, че дори модифициран
вариант на правилата ще доведе до непропорционално
и ненужно нарастване на административната и
финансова тежест по делата, което ще рефлектира
негативно, включително и върху длъжниците.
Горните съображения намират опора в самия
Регламент, който в чл. 23, озаглавен „Ограничения“ §
1, б. „й“ предвижда възможността националното
законодателство да ограничи приложението на чл. 1222, когато става въпрос за изпълнение на гражданско
правни искове. На следващо място частните съдебни
изпълнители осъществяват дейност по събиране на
публични вземания, което има пряко отношение към
стабилността на фискалния интерес на държавата и
която дейност покрива дефиницията на б. Д от чл. 23, §
1 от Регламента, а именно: други важни цели от широк
обществен интерес за Съюза или за държава членка, и
по-специално важен икономически или финансов
интерес на Съюза или на държава членка, включително
паричните, бюджетните и данъчните въпроси,
обществено здраве и социалната сигурност.
С оглед изложеното, считаме, че правилата на
Регламента, установяващи конкретните задължения на
субектите на данни по чл. 12-22 от същия не могат да
намерят приложение по отношение на дейността на
държавните и частни съдебни изпълнители и следва да
бъдат съответно ограничени, така че да бъде
гарантирано функционирането на тази фундаментална
за правовата държава система. Още повече, че предвид
правния статут на ДСИ като част от районните
съдилища, за тях би следвало да се прилагат правилата
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за съдебната власт по отношение обработването на
личните данни. По този начин ще се създаде
недопустима неравнопоставеност не само между ЧСИ
и ДСИ, но и между страните и участниците по делата
на двата вида органи по изпълнението у нас. При
всички положения законът следва да уреди по еднакъв
начин приложението на Регламента от страна на ЧСИ и
ДСИ, така че правата на българските граждани да са
защитени в еднаква степен.
В тази връзка предлагаме конкретни предложения за
изменение със съответните мотиви, като заявяваме
готовност да работим по Законопроекта във всичките
му фази, така че да бъде постигнат баланс между
интересите на субектите на данни, надлежното
интегриране на европейските правни норми в
националното ни законодателство, но и съобразяването
му със спецификите на дейността по изпълнение на
съдебни актове в България.
Основният принцип за независимост на съдебната
система, проведен и в Регламента, би се нарушил, ако
изпълнението на съдебните актове не се подчинява на
правилата, действащи за съдилищата. Независимостта
обхваща правния статут на магистратите и
организацията на правораздаването, съдебния процес и
завършва с изпълнението на съдебните решения.
Независимостта на съдебната власт напълно се
обезсмисля, ако се влияе на изпълнението на
постановените от нея актове по начин, позволяващ да
се постигне резултат различен от този, постановен от
съда. От друга страна изпълнението на съдебните
решения у нас се извършва по строго регламентирана
процедура, разписана в ГПК. Изпълнителният процес е
част от гражданския процес на Република България и
като такъв следва да се подчинява на правилата,
важащи за съда.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 23 от
Регламента, предлагаме разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от
Проекта да придобие следната редакция:
„Доколкото в специален закон не е предвидено друго,
този закон не се прилага за обработването на лични
данни за целите на отбраната на страната,
националната сигурност, защитата на независимостта
на съдебната власт и съдебните производства, както и
за изпълнението по гражданскоправни искове“.
По гореизложените съображения смятаме, че
контролът по спазването на правилата за защита на
личните данни от ЧСИ и ДСИ следва да се
осъществява от Инспектората на Министъра на
правосъдието, който е контролиращият дейността на
ЧСИ и ДСИ орган, аналогично на правилата относно
съдебната система.
В ЗЧСИ, в чл. 75 се създава нова ал. 4: „Инспекторите
от Инспектората на министъра на правосъдието по
Закона за съдебната власт осъществяват надзор за
спазване на правилата за защита на личните данни от
частните съдебни изпълнители по образувани пред тях
изпълнителни дела.“
В случай че не се приеме предложението ни относно
чл. 1, ал. 5 от Проекта, алтернативно предлагаме
следните текстове:
1. В чл. 10В накрая се добавят думите: „ ,както и в
производствата по съдебно изпълнение“.

1. Не се
приема.

1. Регламентът (чл. 55, пар.3)
изрично освобождава от
надзора на КЗЛД единствено
„съдилищата при изпълнение
на съдебните им функции“.
Въпросната норма не
позволява разширително
тълкуване по отношение
други структури от съдебната
система.
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2. Създава се нова ал. 4 в чл. 37а:
Чл. 37а, ал. 4: „Когато данните се събират и обработват
за целите на изпълнението по гражданскоправни
искове чл. 12-22 от Регламента не се прилагат.“

3. Създава се нова ал. 2 в чл. 25Б:
„Длъжностно лице по защита на данните не се
определя и в случаите, когато обработката е за целите
на изпълнението на съдебни актове и се осъществява
от съдебен изпълнител.“
Мотиви:
Изпълнението на съдебни актове е продължение на
правораздавателната дейност на съдилищата.
Държавните съдебни изпълнители са част от съдебната
система, а частните съдебни изпълнители упражняват
публични функции, работят по строго регламентирана
процедура, по отношение на дейността им се
осъществява многопосочен контрол от съдилищата, от
Министъра на правосъдието, от специалния орган на
Камарата досежно дисциплинарни нарушения.
Особеният характер на дейността, иманентната й
свързаност с правораздавателната дейност и съдебната
система дава всички основания за приложение на
изключението по чл. 37, ал. 1, б. А от Регламента
относно органите изпълняващи съдебни решения. По
отношение на администраторите ДСИ и ЧСИ,
длъжностното лице по защита на данните би се явило
излишна и чисто формална фигура, доколкото става
въпрос юристи, обработващи лични данни от повече от
десет години и запознати със спецификата на този вид
дейност.

2. Приема се
по принцип.
Предложен е
текст в този
смисъл.

3. Не се
приема

3. Съдените изпълнители не
попадат в нито една от трите
хипотези по чл. 37, пар. 1 от
Регламента.
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Алтернативно на предложението по т. 3 предлагаме
следните промени в конкретни текстове на
законопроекта, както следва:
4. Създава се нова ал. 5 в чл. 54:
„Когато получаването и обработването на данните се
извършва от лице, упражняващо публични функции и
данните се събират и обработват във връзка с
упражняването им, информацията по чл. 54, ал. 1-2 се
предоставя чрез публичното й обявяване на
общодостъпно място в помещенията, в които се
осъществява дейността по начин, гарантиращ
възможността на лицата да се информират за правата
си относно защита на личните им данни. В този случай
администраторът се задължава да постави в
помещенията табела, съдържаща данните по чл. 54,
ал.1 и 2.“
Мотиви:
На основание предвиденото в чл. 14, § 5, б в от
Регламента ограничение, настояваме за отпадане на
задълженито на държавните и частни съдебни
изпълнители служебно и без изрично поискване във
всеки конкретен случай да информират субектите на
данни за обстоятелствата по § 1-4 от Регламента, респ.
по чл. 54, ал. 1 и 2 от Проекта. Задължение за служебно
и индивидуално уведомяване на лицата за правата и
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и 2 от Законопроекта е
несъвместимо с обема и характера на дейността по
съдебното изпълнение, доколкото целта на
обработването и вида на данните, които се събират е
еднотипна и ясна на всички страни и участници в
производствата. Тъй като информацията е еднотипна и
общоважима за всички страни в производствата,
считаме, че напълно достатъчно и разумно е тази
информация да бъде предоставена чрез поставяне на
информационна табела в службите по съдебно

4. Не се
приема

4. Разпоредбите на Глава 8
касаят само администратори,
които са компетентни органи
за целите на
предотвратяването,
разследването, разкриването
или наказателното
преследване на престъпления
или изпълнението на
наказания, включително
предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност
и тяхното предотвратяване. В
този смисъл текстовете на
Глава 8 нямат отношение към
дейността на съдебните
изпълнители.
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изпълнение при ДСИ и във всяка кантора на съдебен
изпълнител, така, както се поставят обявленията за
публични продани, по начин, осигуряващ
възможността на страните за запознаване с нея.
Считаме, че по този начин нормите на Регламента ще
бъдат надлежно изпълнени, като същевременно в
самия Регламент има всички основания за предвиждане
на изключение от задължението за индивидуално
уведомяване, което е посочено в 14, § 5, т. 6, а именно:
параграфите, дефиниращи задължението за
предоставяне на информация не се прилагат в
случаите, когато получаването или разкриването е
изрично разрешено от правото на държавата, което се
прилага спрямо администратора и в което се
предвиждат подходящи мерки за защита на
легитимните интереси на субектите на данни, какъвто е
случаят при обработка за целите на съдебното
изпълнение“
5.Създава се нова ал. 6 в чл. 55:
„Ал. 1 не се прилага, когато обработката на данни се
5. Не се
осъществява за целите на изпълнението на съдебни
приема.
актове по изпълнителни дела, по които субектите на
данни имат пълен достъп и право на запознаване с
наличната документация по делата.“
Мотиви:
Тъй като обработването на лични данни от държавен и
частен съдебен изпълнител е само и единствено за
целите на съдебното изпълнение, предлагаме
разпоредбите на чл. 15 от Регламент, респ. чл. 55 от
Законопроекта относно достъпа до данните да отпаднат
по отношение на изпълнителните дела. Считаме, че
субектите на данни, като страни в производствата,
които имат достъп по всяко време до делата могат да
направят проверка във всеки един момент за вида и
категориите лични данни, които се обработват по
делата. Правото им на достъп не е ограничено и към

5. Разпоредбите на Глава 8
касаят само администратори,
които са компетентни органи
за целите на
предотвратяването,
разследването, разкриването
или наказателното
преследване на престъпления
или изпълнението на
наказания, включително
предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност
и тяхното предотвратяване. В
този смисъл текстовете на
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момента, а целите на обработката са ясни – привеждане
в изпълнение на съдебен акт. Поради това е напълно
излишно стотици хиляди лица да бъдат изрично
информирани от съдебните изпълнители в цялата
страна за обстоятелствата по чл. 55, ал.1, което освен
че е огромен ресурс и би създало непропорционално
големи затруднения за уведомяването, е и лишено от
смисъл, тъй като обстоятелствата по обработка на
данните са известни на страните. Не съществува страна
в производствата, която да не е наясно с вида на
личните данни, още повече, че основната част от
данните са посочени в самия съдебен акт, който се
изпълнява.
6.Създава се второ изречение в ал. 2, чл. 56, както
следва:
„Когато личните данни са събрани по изпълнителни
дела, при архивирането на делата, същите не следва да
бъдат ограничаване или изтривани, доколкото
последващо съхранение и обработка е необходимо с
оглед изпълнение на задълженията на администратора
за запазване на данните съгласно действащото
законодателство, регламентиращо срока на съхранение
на документи по прекратени дела“.
Създава се нова т. 3 в ал. 4 на чл. чл. 56:
т. 3: „личните данни трябва да бъдат запазени по
архивирани изпълнителни дела“.
Мотиви:
Считаме за крайно неприемливо установяване на
задължение за изтриване на личните данни на лицата,
страни в изпълнителни производства, доколкото
съхранението на информация по архивирани дела
изисква периодична обработка на лични данни.
Съгласно действащото законодателство съдебните
изпълнители са длъжни да съхраняват архивирани дела
за определен срок. Ежедневно възниква необходимост

Глава 8 нямат отношение към
дейността на съдебните
изпълнители.

6. Не се
приема.

6. Разпоредбите на Глава 8
касаят само администратори,
които са компетентни органи
за целите на
предотвратяването,
разследването, разкриването
или наказателното
преследване на престъпления
или изпълнението на
наказания, включително
предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност
и тяхното предотвратяване. В
този смисъл текстовете на
Глава 8 нямат отношение към
дейността на съдебните
изпълнители.
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от извличане на данни, удостоверяване на
обстоятелства и предоставяне на документи по
прекратени и архивирани дела, поради което и
изтриването на данни за страните по тези дела е
несъвместимо с упражняваната от съдебните
изпълнители дейност. В Регламента /б.Б, § 2 чл. 17/ има
основание за предвиждане на изключение от
задължението за ограничаване и изтриване, доколкото
СИ упражнява публична функция, делегирана му от
държавата и регламентирана със Закон. Считаме, че
националното законодателство задължително следва да
предостави възможност на администраторите –
държавни или частни съдебни изпълнители да
съхраняват данните, без да ги изтриват след
приключване на делата.
7.Създава се ново изречение в чл. 57:
„Когато администраторът на лични данни е лице,
упражняващо публични функции, информацията по чл.
57, ал. 2 може да бъде предоставена и чрез публичното
й оповестяване и обявяване на общодостъпно място в
помещенията, в които се осъществява дейността по
начин, гарантиращ възможността на лицата да се
информират за правата си относно защита на личните
им данни.“
Мотивите са аналогични на предложението по т. 2,
касаеща информацията, адресирана до субектите на
лични данни.

7. Не се
приема

8.Предлагаме предвиждане на изключение по
8. Не се
отношение на ПАМ, налагани от Комисията, като
приема.
считаме, че чл. 80, ал. 1, т. 2, б. „в“ от Законопроекта не

7. Разпоредбите на Глава 8
касаят само администратори,
които са компетентни органи
за целите на
предотвратяването,
разследването, разкриването
или наказателното
преследване на престъпления
или изпълнението на
наказания, включително
предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност
и тяхното предотвратяване. В
този смисъл текстовете на
Глава 8 нямат отношение към
дейността на съдебните
изпълнители.
8. Регламентът не прави
разграничение между
публични и частни
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следва да се прилага, когато обработването се
извършва от лица, упражняващи публична функция за
целите на правно-регламентирана дейност.
Ограничаването и забраната за обработване са
несъвместими с дейността на съдебното изпълнение,
която се основава и борави с лични данни на страните
в производствата.
За целта предлагаме създаването на ново изречение в
чл. 80, ал. 1, т. 2, б. „в“:
„Разпоредбата не се прилага, когато събирането и
обработването се извършва от лица, упражняващи
публични функции за целите на правнорегламентирана дейност“.

администратори. Предвидени
са дерогации в изрично
посочени случаи.
Предложението за нова
разпоредба не попада в нито
една от тях.

9.В чл. 84, се създава нова ал. 4: „Когато обработването 9. Не се
на данни се извършва от лица, упражняващи публични приема.
функции за целите на правно регламентираната им
дейност мерките по ал. 1 не се прилагат.“
Мотивите са аналогични на тези по предходното
предложение.

9. Регламентът не прави
разграничение между
публични и частни
администратори. Предвидени
са дерогации в изрично
посочени случаи.
Предложението за нова
разпоредба не попада в нито
една от тях.

10.С § 150 от преамбюла на Регламента се дава
възможност на националното законодателство да
10. Приема
предвиди конкретни долни граници на
се.
административната санкция и за конкретните
нарушения, които да бъдат съобразени с общото
икономическо ниво в страната. Известно е, че България
е на последно място в официалната класация по
бедност в ЕС и предвидените в Законопроекта
минимални размери на наказанията с долна граница от
10 000 евро са несъразмерни с икономическите
показатели в страната, същите са неотносими към
средния размер на доходите и заплатите, поради което
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считаме, че няма да бъдат механизъм за постигане на
целите на Регламента, а ще създадат предпоставки за
корупционен натиск. Липсата на адекватни и гъвкави
санкции ще доведе до постигане на ефект обратен на
целения, тъй като санкциите ще бъдат неефективни. В
тази връзка предлагаме да отпадне долната граница на
глобите и имуществените санкции по чл. 85 от Закона
или да бъде установена значително по-нисък размер.
Считаме, че премахването на границата или
поставянето на значително по-ниска долна граница не
само, че няма да попречи на постигането на целите на
Регламента, но ще предостави възможност за налагане
на адекватно и съразмерно на нарушението наказание.
Считаме, че определената в закона изключително
висока долна граница на глобите и имуществените
санкции ще доведе в практиката до невъзможност за
правилно оценяване на евентуални по-леки нарушения
и законодателството ще бъде лищено от инструмент за
санкциониране на по-леките нарушения.
Административно наказващият орган ще следва да се
съобрази с долния праг на наказанието, който е
несъразмерно висок спрямо общата икономическа
ситуация в страната. Според Регламента и съобразно
основните принципи на наказването, санкцията трябва
да бъде съответна, подходяща и възпираща. Считаме за
неприемливо за отделни по-леки нарушения да бъдат
налагани санкции, чийто долен праг не може да бъде
определен под 10 000 евро.
В тази връзка предлагаме в санкциите по чл. 85, ал. 1
да бъде премахнат долния праг или да бъде заменен с
300 лева по ал. 1 и 200 лева по ал. 2.

26.
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Част 1
Поради въведените не малки рестрикции в закона и
силното ограничаване на възможностите пред органите
на местната власт правя следните предложения:
1. Да се предвиди в закона и/или в други закони право

1. Не се
приема.
ЗАНН
предоставя
тези
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на актосъставителите по ЗАНН, които не са полицаи примерно инспекторите към общинските инспекторати
да имат право те, като актосъставители, да изискват
лична карта или друг документ за самоличност от
нарушителите с цел съпоставка на посочените от
нарушителя данни за нуждите на актосъставянето и
тези в личната му карта относно тяхната достоверност.
В момента такава възможност не съществува.

правомощия
на
актосъставителите,
когато
специален
закон се
позовава на
неговото
приложение.
2. Да се предвиди в закона и/или в други закони
2. Не се
право член на комисия за провеждане на обществена
приема.
поръчка/конкурс/търг и пр. от упълномощен участник
Касае се за
в посочените процедури да може да прави проверка
провомодали физическото лице, присъстващо на публичните
щия, които
заседания на процедурите е това, което е посочено в
не са
пълномощното с оглед избягване извършването на
предмет на
действия от неоправомощено лице и опорочаване на
регламентапроцедурата. В момента такава възможност по закон не ция в ЗЗЛД.
е предвидена.
Липсва
конкретно
предложение за
изменение в
друг закон.
Част 2
3. Да се предвиди в закона и/или в други закони право
общински служител, който сключва договори по
обществени поръчки/търгове/конкурси/концесии и
пр. да изисква лична карта или друг документ за
самоличност от лице, което е дошло да подпише
договор в резултат на проведена процедура по
обществена поръчка/търг/конкурс и пр. с цел да се
провери дали лицето, подписващо договора е
фактически това, което е посочено в договора за да се
избегне подписването на правнообвързващ договор от
неоправомощено лице и последващото му
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опорочаване. В момента такава възможност по закон не
е предвидена.
4. Да се предвиди в закона и/или в други закони
право орган по приходите да изисква лична карта или
друг документ за самоличност от лице, което подава
данъчна декларация по ЗМДТ с цел проверка на
достоверността и правилността на декларираните
данни и това дали декларацията се подава от
данъчнозадължено лице.В момента такава възможност
по закон не е предвидена.
Част 3
5. Да се предвиди в закона и/или в други закони
право служител от отдел „Общинска собственост“ при
проверка на място да изисква лична карта или друг
документ за самоличност от лице, което е наемател на
общински имот с цел установяване дали това лице,
което се намира в имота е посоченото в договора за
наем. Проверката се прави за да се установи дали
общински имот не се ползва от лица, които не са
страни по договора за наем.
Практиката е показала, че много лица, с цел увреждане
на други такива, се представят с имена, които не са
техните такива - подават жалби от чуждо име,
подписват документи от чуждо име и пр. Страхът от
наказателна отговорност не е достатъчен и в повечето
случаи се стига до образуването напроизводства срещу
неизвестен извършител, които потъват в аналите на
прокуратурата и резултат по тях няма, а вредата е
причинена.
Ако такава възможност не се предвиди в специалните
закони като ЗОС, ЗК, ЗОП ЗМДТ, ДОПК и пр. ще се
стигне до там, че всеки ще може да се предсатвя за
някого и да пищше жалби срещу когото си поиска,
което силно ще влоши отношенията между членовете
на обществото, ще създаде недобра среда за живот, ще
върне времената на анонимните доноси, защото
предсатвянето с чуждо име е равносилно на

4. Не се
приема по
мотивите,
изложени в
т.1.

5. Не се
приема.
Това е извън
предмета на
ЗИДЗЗЛДпредмет на
обществената
консултация
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27.

Българска
стопанска камара

анонимност и ще задръсти администрациите с
измислени преписки за несъществуващи
нарушения. Граждански дълг е всяко едно лице да
сезира компетентните органи за нарушения на
правовия и обществен ред и да застане с името си зад
това.
Регистри
В момента Търговския регистър, Регистъра Булстат,
имотния регистър изобилстват с лични данни, а
достъпът до тях е свободен. Спокойно от търговския
регистър може да се види ЕГН на дадено физическо
лице, което е упражнявало или упражнява търговска
дейност и по това ЕГН в имотния регистър може да се
види какви имоти притежава. Да не говорим, че
търговския регистър има сканирани и подписите на
физическите лица. В регистъра за публичността на
лицата заемащи висши държавни длъжности се виждат
тяхното ЕГН. Има безброй места от които могат да се
видят личните данни и тези места са все поддържани
от изпълнителната власт. Редно е да се направят
съответните изменения за да се поправи тази
несправедливост.
Заплати
В мотивите, противно на чл.28, ал.1, т.3 от Закона за
нормативните актове не са посочени финансовите
средства, необходими за прилагане на новата уредба, а
именно - промяната в чл.7, ал.4 от закона, с която се
увеличават заплатите на членовете на комисията с
повече от 30%. Кое налага тази промяна, има ли
финансов анализ, колко ще струва това на бюджета, от
къде ще дойдат тези средства, кои сектори ще бъдат
ощетени. Пълно мълчание. Така ли се правят вече
законите - на тъмно.... май наистина трябва повече
светлина за действията на изпълнителната власт и
нейните структури.
Във връзка с публикувания на Портала за обществени
консултации проект на Закон за изменение и

Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.

Приема се.
Нормата е
отпаднала.
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допълнение на Закона за защита на личните данни
изразяваме следното становище:
Динамичните промени в световен мащаб и навлизането
с бързи темпове на нови технологии поставят пред
обществото и бизнеса, като част от него, нови
отговорности и по-високи изисквания относно
защитата на личните данни на физическите лица.
Необходимостта от промяна на вътрешното ни
законодателство в областта на защитата на личните
данни е продиктувано от влизането в сила на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 година[1] (Общия
регламент) и на Директива (ЕС) 2016/680 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година[2].
Българска стопанска камара (БСК) счита, че
предложените изменения и допълнения на Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД) са с голяма
обществена значимост за обществено-икономическия
живот в страната и засягат правата и интересите на
всички български граждани и юридически лица.
Проектът се вписва в много добрата информационна
кампания на Комисията за защита на личните данни
(Комисията), от която се възползвахме и за което
благодарим. Промените в законопроекта надграждат
съществуващата повече от 15 години национална
правна уредба и уточняват на национално ниво реда за
прилагане на правилата на Общия регламент.
Предлагаме на Вашето внимание следните бележки на
БСК по наименованието, структурата и съдържанието
на законопроекта:
1. Наименованието на законопроекта следва да
1. Приема се
отразява неговата същност, а именно защитата по принцип.
на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни.

2. Прегледът на ЗИД на ЗЗЛД показва, че са

2. Не се
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направени значителни изменения и допълнения
на действащия закон. Единствените разпоредби,
които не се променят са членове 8 и 13 от
действащия закон. Останалите членове са или
изменени и допълнени, или отменени (изцяло са
отменени глава трета, четвърта, пета и шеста),
създадени са над 50 нови текста. В тази връзка
считаме, че направените промени са
многобройни и важни по смисъла на чл. 11, ал.
1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и би
следвало да бъдат оформени в изцяло нов
закон.
3. Съгласно чл. 32, ал. 2, т. 4, б. „б“ от Указ № 883
от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за
нормативните актове, разпоредби, които
посочват „нормативните актове и актовете на
Европейския съюз, чиито изисквания са
въведени с тях и към които препраща
съответния акт“, се включват в допълнителните
разпоредби. В този смисъл систематичното
място на предложения текст на чл. 1, ал. 1 от
законопроекта е в допълнителните разпоредби
на ЗЗЛД.
4. Положително оценяваме отбелязаните в чл. 1,
ал. 6 от ЗИД на ЗЗЛД специални потребности на
микропредприятията, малките и средни
предприятия, но считаме, че разпоредбата има
декларативен характер. В тази връзка същата
трябва да бъде допълнително обмислена и
доразвита.
5. По чл. 25 б, ал. 1 на глава четвърта „а“
Текстът въвежда задължение за определяне на
длъжностно лице по защита на данните, когато
администраторът или обработващият, обработва
лични данни на над 10 000 физически лица.
Такова изискване не се съдържа в чл. 37, пар. 1
от Регламент (ЕС) 2016/ 679, според който

приема, с
оглед
нормата на
чл. 10, ал.2
от ЗНА.

3. Приема
се.

5. Приема
се.
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такова длъжностно лице трябва да бъде
назначено само от публични органи, субекти с
основна дейност обработване на данни, които
изискват систематично мащабно наблюдение
или мащабно обработване на данни. Предвид
силно разширения обхват на понятието „лични
данни“, които включват не само признаци
относно идентичността на едно физическо лице,
но и множество допълнителни данни, като
местонахождение, он лайн идентификатор и пр.,
в задължените лица по чл. 25б ще попаднат
широк кръг субекти. Редакцията на текста не
съдържа период на обработване – следователно
към датата на влизане на закона в сила всички
данни, които са били обект на обработване и
съхранение от момента на учредяване на
юридическо лице или на функциониране на
физическо лице като администратор или
обработващ, влизат в броя на посочения
минимум. Определеният брой от 10 000 лица би
създал неоправдана административна и
финансова тежест за множество български
предприятия, които ще бъдат задължени да
определят длъжностно лице по защита на
данните. Необходимостта от установяване във
всеки един момент на броя на лицата, чиито
данни се обработват, означава създаване на
механизъм за броене и осигуряване на
допълнителни трудови ресурси, които го
осъществяват. Нормата на чл. 25б, ал. 1 от
законопроекта е непропорционална с оглед
постигане целите на Общия регламент.
В тази връзка считаме, че предложеният
текст на чл.25б, ал. 1 следва да отпадне.
6. По чл. 25г, ал. 2
6. Приема се
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за гражданската по принцип.
регистрация Единият граждански номер (ЕГН) е Предложена
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уникален административен идентификатор на
подлежащите на регистрация физически лица
по чл. 3, ал. 2 от закона. В тази връзка ЕГН
служи за еднозначно идентифициране на всяко
физическо лице, което е български гражданин.
ЕГН е част от базите данни на регистъра
БУЛСТАТ, на имотния регистър и други
публични регистри.
Считаме, че текстът на чл. 25г, ал. 2 е неясен и
ще породи затруднения и колизия с други
нормативни актове. Създава се реална
възможност достъпът до публичните регистри
да бъде ограничен, а това от своя страна ще
затрудни извършването на справки за вписаните
в регистрите обстоятелства. Не става ясно какви
са целите за въвеждането на тази разпоредба и
по какъв начин се защитават личните данни на
физическите лица. Смятаме, че разпоредбата на
чл. 25г, ал. 2 от ЗИД на ЗЗЛД се нуждае от нова
по-ясна редакция.
7. По чл. 85, ал. 1 и 2
Чл. 85, ал. 1 от ЗИД на ЗЗЛД определя
минимален размер на глобата или
имуществената санкция от 10 000, а ал. 2 – от
5000, като не е посочено дали сумите са
определени в евро или в левовата
равностойност. Определянето на минимален
размер на имуществената санкция не
кореспондира на чл. 83, пар. 4 и пар. 6 от
Общия регламент, които определят изрично
само максимални размери на глоби за
съответните нарушения. Регламентът не
предоставя дискреция на държавите по
отношение на санкциите в чл. 83, за разлика от
чл. 84, в който се предвижда възможност
държавите членки да предвидят санкции за
други нарушения, извън тези по чл.83.

е нова
редакиця.

7. Приема
се.
Предложена
е нова
редакция.

149

28.

Определянето на минимален размер на глобата
би възпрепятствало надзорния орган да наложи
справедлива санкция под този размер,
съответстваща на резултатите от проверката по
параграф 2 на чл. 83 от Общия регламент.
Определянето на минимален размер на глобата
или имуществената санкция не отчита
особеностите на дейността, оборота и доходите
на микро- и малките предприятия в страната.
Със съображение 148 от Общия регламент се
въвежда възможността „при леки нарушения
или ако глобата, която може да бъде наложена,
представлява несъразмерна тежест за физическо
лице, вместо глоба може да бъде отсъдено
порицание“. В тази връзка предлагаме да бъде
създадена нова ал. 4 на чл. 85 с идентично
съдържание на цитирания текст „При леки
нарушения или ако глобата, която може да
бъде наложена, представлява несъразмерна
тежест за физическо лице, вместо глоба може
да бъде отсъдено порицание“.
Американска
Коментари и предложения по текстовете на
търговска камара Законопроекта:
в България,
1. Препоръчваме срокът на обществената консултация 1. Приема се
получено по ел.
по ЗИД на ЗЗЛД да бъде определен на 30 дни,
поща (29 май 2018 съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, предл. първо от
год.)
Закона за нормативните актове („ЗНА“).
Посоченият в мотивите на Законопроекта аргумент в
полза на необходимостта от
намаляване на срока на обществената консултация е:
„В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4 от
Закона за нормативните актове по законопроекта са
проведени обществени консултации с
гражданите и юридическите лица, като срокът за
предложения и становища е намален на
14 дни, предвид обстоятелството, че наближава
крайният срок за транспониране на
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Директива 2016/680/ЕС“. Крайният срок за
транспониране на Директива 2016/680/ЕС е 4
май 2018 г. В горепосочените мотиви изрично е
посочена датата на публикуване на
Директива 2016/680/ЕС - 6 май 2016 г., т.е.
администрацията е разполагала с 2 години за
транспониране на Директива 2016/680/ЕС в
българското законодателство.
В конкретния случай очевидно не става въпрос за
„изключително обстоятелство“ по
смисъла на чл. 26, ал. 4 ЗНА („форсмажорни
обстоятелства като природни бедствия,
аварии, война, терористичен акт и др.“), поради което
срокът на обществената
консултация е намален на 14 дни.
Поради това считаме, че обществената консултация
във връзка със ЗИД на ЗЗЛД следва да
се проведе в пълния определен в Закона за
нормативните актове 30-дневен срок. В
противен случай процедурата по проведената
обществена консултация би била в
противоречие с изискванията на Закона за
нормативните актове. В допълнение, пълният
срок от 30 дни би предоставил възможност за пообстойна и комплексна оценка на
предложения текст от заинтересованите страни.
2. В Чл. 10, ал. 5 е посочено, че „(5) Комисията
2. Приема се
одобрява проекти на кодекси за
по принцип.
поведение по сектори и области на дейност и при
установяване на
несъответствие с нормативната уредба дава
задължителни предписания.“
В разпоредбата на чл. 10 не са уточнени и съответно
не става ясно какви следва да бъдат
принципите и критериите за одобряване на посочените
кодекси за поведение, в какви
срокове Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
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ще одобрява посочените кодекси
за поведение и кои лица ще могат да предлагат
текстове на кодекси за поведение (освен
КЗЛД).
Предвид горното, препоръчваме в текста на чл. 10 да
бъдат уточнени: i) принципи и
критерии, на които следва да отговарят кодексите за
поведение; ii) срокове за одобрение
на кодексите за поведение и iii) кръг от лица, които ще
могат да предлагат текстове на
посочените кодекси за поведение, в случай че такъв е
определяем.
3. В Чл. 12, ал. 2 - „(2) Предварителни консултации се
извършват когато:
1. оценката на въздействието върху защитата на
данните покаже, че обработването
ще породи висок риск, ако администраторът не
предприеме мерки за ограничаване на
риска.
2. се обработват данни в случаи, когато, съгласно
решение на комисията, се
застрашават правата и законните интереси на
физическите лица.
3. се обработват данни в изпълнение на задача в
обществен интерес, включително
обработване във връзка със социалната закрила и
общественото здраве. В този случай
комисията може да разреши обработването, като даде
предавателно разрешение за
това и преди изтичане на срока по ал. 3.“
При анализ на горепосочения текст се установява, че
горепосочените хипотези в т. 1 – т. 3
са единствените, при които администратор на лични
данни ще може да осъществява
предварителни консултации с Комисията за защита на
лични данни.
В допълнение на горното, от текста на чл. 12 би могъл

3. Не се
приема.
Видно от
редакцията
на чл. 36 от
регламента,
предварителната
конуслатция
предхожда
стартирането на
дейностите
по
обработване
на лични
данни. С
оглед на
това не
следва да се
включва
изричен
текст в
ЗИДЗЗЛД в
този смисъл.
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да бъде направен извод, че
обработка на лични данни по т. 1 - т. 3 следва да не се
извършва без осъществяване на
предварителна консултация с КЗЛД.
Предвид новата правна регламентация и създаването
на практика по нея за в бъдеще,
препоръчваме да не се допуска стесняване на
приложното поле на такива предварителни
консултации. Затова препоръчваме да бъде уточнен
въпросът дали е налице забрана за
обработка на лични данни по т. 1 - т. 3 без извършване
на предварителна консултация.
3. чл. 12, ал. 4 „(4) Проверки (одити) се извършват по
инициатива на комисията, по молба
на заинтересовани лица и след подаден сигнал.“
При така предложеният текст, проверките от КЗЛД ще
се извършват само при наличие на
посочените в текста три условия кумулативно, тъй като
е използван съюз „и“.
Препоръчваме текстът на чл. 12, ал. 4 да бъде
редактиран, като се заложи възможност за
извършване на проверки при наличие на един от
посочените критерии.
4. Чл. 12а – „Чл. 12а. (1) Наличието на търговска,
производствена или друга
защитена от закона тайна не може да бъде основание за
отказ от съдействие от
страна на администратора при осъществяване задачите
и правомощията на
комисията.
(2) Когато информацията съдържа данни,
представляващи
класифицирана информация, се прилага редът за
достъп по Закона за защита на
класифицираната информация.“
Настоящата редакция на чл.12а предоставя на
Комисията правомощие, което може да се

3. Приема се

4. Приема се
по приницп.
Предложена
е нова
редакция.
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окаже в противоречие със съществуващи нормативно
установени процедури за достъп до
професионална тайна. В редица закони като Закона за
кредитните институции и Кодекса
за застраховането са предвидени ред и основния за
достъп до съответната информация.
Нещо повече, редакцията на чл.12 позволява такова
широко тълкуване, което да постави в
риск дори адвокатската тайна или неприкосновеността
на кореспонденцията. Това
тълкуване би противоречало на законодателни и
конституционно установени принципи,
защитаващи основните права и свободи на гражданите
(чл. 30, ал. 5 от Конституцията на
Република България (КРБ); чл. 34, ал. 1 КРБ; чл. 8 от
Европейската конвенция за правата
на човека). С оглед на това предлагаме тази разпоредба
да бъде редактирана по начин,
който да отчита особеностите на съответните
категории „защитена информация“,
създавайки ясни правила, които да гарантират
задължението за опазване на такава
защитената от закона и Конституцията тайна и
основните права и свободи на гражданите.
5. Чл. 14 - „Чл. 14. (1) Комисията извършва
5. Приема
акредитацията на сертифициращи
се.
органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 въз
основа на критерии,
определени от нея или от Европейския комитет по
защита на данните, или от
водещия надзорен орган на друга държава членка – при
трансгранично
обработване на лични данни.
(2) Акредитацията се издава за срок от пет години и
може да бъде подновена от комисията при същите
условия.
(3) Комисията анулира акредитацията на
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сертифициращ орган, ако не са били
спазени или вече не се спазват условията за
акредитация, или ако предприетите от
сертифициращия орган действия нарушават настоящия
закон
или Регламент (ЕС) 2016/679.
(4) Критериите, механизмите и процедурите за
сертифициране, печати и
маркировки се уреждат в наредба, издадена от
комисията. Наредбата се
обнародва в „Държавен вестник“.
От така предложения текст не става ясно как ще се
извършва предвиденото в ал. 3
анулиране на акредитацията на сертифициращите
органи. Препоръчваме да бъдат
посочени ясни критерии, при които ще се извършва
анулиране на акредитацията на
сертифициращите органи. В допълнение препоръчваме
да бъде фиксиран срок, в който ще
бъде публикувана посочената в текста на ал. 4 наредба.
6. Чл. 15, ал. 1 – „Чл. 15. (1)Комисията може да
организира и провежда обучение на
лицата, определени за заемане на длъжността
„длъжностно лице по защита на
данните“ или на лица, желаещи да бъдат обучени за
заемане на тази длъжност.“
Формулировката на настоящия член създава неяснота
по отношение на правното значение
на предвиденото обучение, респективно липсата на
такова. Така разписана разпоредбата
може да доведе до превратно тълкуване, което да
приравнява обучението, предоставено от
Комисията, на сертифицираща процедура, каквато не е
предвидена по Регламент 2016/
679. Поради това, считаме, че разпоредбата на чл.15
следва да бъде доразвита,
предоставяйки достатъчно ясна информация относно

6. Приема
се. Текстът е
отпаднал.
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функцията на тези обучения за
упражняващите длъжността длъжностно лице по
защита на личните данни (ДЛЗД).
7. Чл. 25б - „Чл. 25б. (1) Извън случаите по чл. 37, пар.
1 от Регламент (ЕС)
2016/679 администраторът или обработващият
лични данни задължително
определя длъжностно лице по защита на данните,
когато обработва лични данни
на над 10 000 физически лица.
(2) Администраторът съобщава имената и данните
за контакт на
длъжностното лице по защита на данните на
комисията, както и последващи
промени в тях и публикува координатите за връзка с
него. Формата и
съдържанието на уведомлението и реда за
подаването му до комисията се
определят с правилника за дейността на комисията и
нейната администрация.
(3) Длъжностното лице по защита на данните може
да изпълнява задачите си по
трудово или служебно правоотношение, вкл. по
вътрешно съвместителство, или
въз основа на договор за услуги. Администраторът и
обработващият не могат да
съвместяват и функциите на длъжностно лице по
защита на данните.“
Въвеждането на точно определена граница от 10 000
физически лица, която да се прилага
едновременно спрямо администратори и обработващи,
не е целесъобразно особено при
обработващите, тъй като те (например доставчиците на
т.нар. cloud услуги) често нямат
достъп до информацията, която обработват, и не могат
да преценят данните на колко лица
обработват. Ако се определят граници, над които
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обработващият да трябва да назначи
длъжностно лице по защита на данните, е
препоръчително те да са съобразени с
различните дейности, които един обработващ би могъл
да извършва.
Тъй като не е определен период, за който да са били
обработвани данните на 10 000 лица,
трябва да се приеме, че става дума за обработване в
един момент. Това е твърде висок
критерий, който не е обоснован с оглед неговата
пропорционалност спрямо
действителната бизнес среда в България. Освен това
подобен критерий може да доведе до
непостигане на целите на Регламента, а именно –
всички администратори и обработващи,
които извършват редовно и систематично мащабно
наблюдение на субекти или
обработват мащабно специални категории данни, да
трябва да имат длъжностно лице по
защита на данните.
От предложения текст на чл. 25, ал.3 не става ясно при
хипотезите, когато администратор
и обработващ са физически лица дали биха могли да
съвместяват функцията на
длъжностно лице по защита на данните.Наред с това, в
текста на Регламент 2016/679 не е
налице подобна забрана и в този смисъл законодателят
не разполага с правото да създава
нови правни положения, с оглед разписаните вече в
Регламент 2016/679.
Цялостната концепция на цитирания текст не е ясна и
води до свободни интерпретации, а
не до конкретна забрана за съвместяване на права и
задължения.
Препоръчваме да се конкретизира при кои случаи
„Администраторът и обработващият не
могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице
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по защита на данните“ или текстът
да отпадне от ЗИД на ЗЗЛД.
8. Чл. 25г – „Чл. 25г. (1) Публичен достъп до
ЕГН/ЛНЧ се предоставя, само ако
закон изисква това. В тези случаи законът определя
реда и условията за достъп с
цел недопускане неговата общодостъпност.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по
електронен път, предприемат
подходящи технически и организационни мерки, които
не позволяват единният
граждански номер да е единственият идентификатор
за предоставяне на
съответната услуга“.
Ал. 1 на чл. 25г съдържа вътрешно противоречие. От
една страна е посочено, че само в
изрично предвидените от закона случаи ще бъде
осигурен публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ, а от друга – в
тези конкретно случаи законът
определя условията с цел недопускане на
общодостъпност. Публичен достъп и
общодостъпност са синоними, които предполагат
разкриване пред/достъп на неограничен
кръг лица.
Предвид горното, препоръчваме текстът на чл. 25г да
бъде редактиран с оглед
конкретизиране на визираните хипотези от
законодателя.
9. Чл. 25ж - “ Чл. 25ж. (1) Работодателят/органът
по назначаването приема
правила и процедури при:
1. използване на система за докладване на нарушения;
2. ограничения при използване на вътрешнофирмени
ресурси;
3. въвеждане на системи за контрол на достъпа,
работното време и трудовата
дисциплина.
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(2) Правилата и процедурите съдържат информация
относно обхвата,
задълженията и методите за прилагането им на
практика. Те отчитат
предмета на дейност на работодателя/органа по
назначаването и свързаното с
него естество на работата и не могат да
ограничават правата на физическите
лица по Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон.
(3) Правилата и процедурите по ал. 1 се довеждат до
знанието на работниците и
служителите“.
От текста на чл. 25ж не става ясно трябва ли да бъдат
разписани отделни процедури по
всяка една от трите точки, посочени е текста по-горе.
Препоръчваме да бъде уточнен въпросът дали е
възможно тези процедури да бъдат
обединени в един документ под формата на
инструкция/вътрешни правила, които да се
довеждат до знанието на всеки един служител при
постъпването му на работа.
В допълнение, не е ясно защо чрез ЗИД на ЗЗЛД се
уреждат трудовоправни въпроси,
предмет на трудовото законодателство в Република
България.
10. Чл. 25з – „Чл. 25з. (2) Когато в процедура по
подбор работодателят/органът по
назначаването е изискал да се представят оригинали
или нотариално заверени
копия на документи, удостоверяващи физическа и
психическа годност на
кандидата, необходимата квалификационна степен и
стаж за заеманата
длъжност, субектът на данните, който не е одобрен
за назначаване, може да
поиска в 30-дневен срок от окончателното
приключване на процедурата по подбор
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да получи обратно представените документи.
Работодателят/органът по
назначаването връща документите, по начина, по
който са подадени“.
Разпоредбата на ал. 2 регламентира правна възможност
за субекта на лични данни, който
не е одобрен за назначаване. Не става ясно обаче дали
администраторът на лични данни
има задължение за връщане на посочените оригинални
екземпляри на документи в случай,
че субектът не поиска връщането им в предвидения 30дневен срок.
Препоръчваме срокът по чл. 25з да бъде диспозитивен.
В случай че лицето не е поискало
връщане на документите в 30-дневен срок ясно да е
записано, че работодателят има право
да запази документите и да съхрани оригиналите. В
така предложената редакция не е
сигурно какво ще се случи ако лицето не предяви
искане за получаване на оригинали в 30-дневен срок.
Предвид горното, препоръчваме разпоредбата на чл.
25з да бъде разширена с оглед на
горепосочената хипотеза, като бъдат посочени
възможностите, с които ще разполагат
администраторите в тази връзка.
11. Чл. 25и - „Чл.25и. Работодател/орган по
назначаване може да обработва лични
данни на работник/служител, които не е поискал или
които не се изискват от
нормативен акт, ако субектът на данни е дал своето
изрично съгласие и няма
забрана за това в нормативен акт.“
Изискването за изрично съгласие на
работника/служителя при всяко обработване на данни
от работодателя би било трудно изпълнимо поради
естеството на трудовите
правоотношения, при които често работодателят
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обработва данни, без изрично съгласие и
изрично законово основание (напр. записи и
информация, които се създават от служител в
системите и на сървърите на работодателя или
автоматични логове и записи). Нещо
повече, в насоките на Работна група 29 същата счита,
че рядко може да се приеме
съгласието да е дадено свободно при
взаимоотношенията работник-работодател.
Смисълът на Регламента е, че в такива случаи трябва
да се отчита и интересът на
работодателя, затова така формулирана разпоредбата е
твърде рестриктивна.
12. Чл. 25й – „Чл. 25й. (1)
Администраторът/обработващият приема специални
правила при обработване на лични данни чрез
систематично мащабно наблюдение
на публично достъпни зони, вкл. чрез видеонаблюдение.
В правилата се уреждат
правните основания и целите за изграждане на
система за наблюдение,
местоположение, обхват на наблюдение и средства за
наблюдение, срок на
съхранение на записите с информация и изтриването
им, правото на преглед от
страна на наблюдаваните лица, информиране на
обществеността за
осъществяваното наблюдение, както и ограничения
при предоставяне на достъп
до информацията на трети лица.

12. Приема
се.

(2) Комисията определя минималните изисквания към
администраторите при
изпълнение на задължението им по ал. 1, които
публикува на интернет
страницата си“.
В посоченото в ал. 2 не става ясно в какъв срок КЗЛД
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ще следва да публикува
минималните изисквания във връзка с извършваното
видеонаблюдение.
Налице е необходимост от посочване на конкретен
срок с оглед избягване на произволно
тълкуване на тази разпоредба от администраторите в
периода между приемане на ЗИД на
ЗЗЛД и посочените в чл. 25й минимални изисквания.
Препоръчваме да бъде дефиниран терминът
„публично-достъпни зони“; бъде определен
конкретен срок за публикуване на указанията; както и
какви действия следва да
предприемат администраторите в периода между
приемане на ЗИД на ЗЗЛД и посочените
в чл. 25й минимални изисквания.
13. Чл. 37б, ал.1 – „Чл. 37б. (1) Заявлението по чл. 37а
съдържа:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на
съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за комуникация и действия по
чл. 15-22 от Регламент (ЕС)
2016/679;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за
кореспонденция.“
Администраторът и обработващият имат задължения
да адресират искания на лица, само
ако същите могат да бъдат идентифицирани. В тази
връзка всеки
администратор/обработващ следва да събира такъв тип
лична информация, която да
позволява идентифицирането на лицето, но и
съблюдаването на принципа за свеждане на
данните до минимум. Поради това, считаме, че
формулировката „други данни за
съответното физическо лице“ може в определени
хипотези да не отговаря на принципа за
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свеждане на данните до минимум. Освен това
изреждането на конкретни данни, които
трябва да бъдат посочени в заявлението (име, адрес) не
е съобразено с особеностите на
дейността на някои администратори. Ако дейността
например е изцяло онлайн, е
възможно подобни данни като име и адрес да не са
били събрани от администратора до
този момент и заявлението да наложи обработването на
нови категории данни, което да е
излишно с оглед искането на субекта. Затова считаме,
че е по-подходящо да не се
изреждат конкретни данни, които субектът трябва
посочи в подобно заявление. Изричното
изискване искането да е подписано може да бъде
възприето като прекомерно
затрудняващо субекта, което би нарушило
Съображение 59 от Регламента (което гласи, че
трябва да се предвидят ред и условия за улесняване
упражняването на правата на
субектите на данни).
14. В чл. 38, ал. 2: „(2) Комисията информира
жалбоподателя за напредъка в
разглеждането на жалбата или за резултата от нея в
тримесечен срок от
сезирането й.“
Препоръчваме да бъде уточнен срок, в който
Комисията следва да информира
жалбоподателя за напредъка на разглеждането на
жалбата, както и в каква форма следва
да бъде информиран съответния жалбоподател.
15. Чл. 52 – „Чл. 52. (1) Вземането на решение,
основано единствено на
автоматизирано обработване, включително
профилиране, което поражда
неблагоприятни правни последици за субекта на
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данните или съществено го
засяга, е забранено освен ако това не е разрешено от
правото на Европейския
съюз или законодателството на Република България и
са осигурени подходящи
гаранции за правата и свободите на субекта на
данните, най-малко правото да
получи човешка намеса при вземането на
съответното решение от страна на
администратора.
(2) Решенията по алинея 1 не могат да се основават
на специалните категории
лични данни, посочени в чл. 51, освен ако не са въведени
подходящи мерки за
защита на правата и свободите и легитимните
интереси на субекта на данните.
(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 администраторът
задължително извършва оценка
на въздействието по чл. 64.
(4) Забранява се профилирането, което води до
дискриминация на физически лица
въз основа на специалните категории лични данни,
посочени в чл. 51“.
От разпоредбата на чл. 52 не става ясно какво е
значението на „решение, основано
единствено на автоматизирано обработване“. Така
предложеният текст звучи
абстрактно и общо и поради тази причина би довел до
множество превратни тълкувания
от администраторите.
Препоръчваме да бъдат уточнени и критериите и
принципите за определяне на
„подходящи мерки за защита на правата и свободите
и легитимните интереси на
субекта на данните“ и какъв е редът за извършване на
тази преценка/оценка.
Предвид факта, че с посочената разпоредба се въвежда
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забрана за администраторите,
препоръчваме тази забрана да бъде конкретизирана и
неяснотите по текста отстранени.
16. Чл. 54 – „Чл. 54. „Администраторът предоставя
на субектите на данни наймалко следната информация: …“
От така предложения текст на чл. 54 не става ясно по
какъв начин и с какви средства
администраторите ще могат да предоставят посочената
информация на субектите на
данни. Достатъчно ли би било да я публикуват в уебпорталите, които използват или да я
поставят на видно място в офисните помещения (или
на местата, където субектите,
предоставят лични данни). Следва ли тази информация
да бъде предоставяна на всеки
субект на данни поотделно или е възможно да се
групира по категории и др.
Препоръчваме да бъде въведена възможност за
предоставяне на информацията по чл. 54
чрез публикуването и на общодостъпни уеб-портали,
използвани от администраторите; на
видно място в офисните помещения и др.
Препоръчваме да не се залага задължение за
предоставяне на информацията на всеки
субект поотделно. Противното би довело до
неоправдано административно натоварване
на администраторите и обработващите лични данни.
17. Чл. 63 - „Чл.63. (1) В системите за
автоматизирано обработване се водят записи
(логове) най-малко за следните операции по
обработване: събиране, промяна,
справки, разкриване, включително предаване,
комбиниране и изтриване.
(2) Записите за извършена справка или разкриване
трябва да дават възможност
за установяване на основанието, датата и часа на
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такива операции и доколкото е
възможно — идентификацията на лицето, което е
направило справка или е
разкрило лични данни, както и данни,
идентифициращи получателите на тези
лични данни.
(3) Записите се използват единствено за проверяване
на законосъобразността на
обработването, за самоконтрол, за гарантиране на
цялостността и сигурността
на личните данни и при наказателни производства.
(4) Администраторът определя подходящи срокове за
съхранение, вкл. архивиране
на записите.
(5) При поискване администраторът и
обработващият лични данни предоставят
тези записи на комисията“.
От предложения текст не става ясно как ще се
извършва на практика установяването на
основанието за отделните операции по обработка на
лични данни, съгласно ал. 1 във
връзка с ал. 2.
Не са предоставени насоки и по отношение на
цитираните „подходящи срокове на
съхранение, вкл. архивиране на записите“ и техните
граници. При така предложения текст,
администраторите могат да определят необичайно
дълги и необичайно кратки срокове на
съхранение на данните.
Предвид горното, препоръчваме да бъдат посочени
критерии за определяне срокове на
съхранение на данните и дали би била налице
дерогация на това задължение, в случай че
съхранението на логове би коствало голям ресурс от
страна на администраторите.
18. Чл. 65, ал.3 - „Чл. 65. (3) Комисията приема
наредба, с която определя списък на

18. Приема
частично.
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операциите по обработване, за които е задължителна
предварителна
консултация съгласно ал. 1. …“.
В текста на чл. 65 не е заложен срок за приемане на
посочената наредба по ал. 3.
Предвид горното, не е ясно как следва да процедират
администраторите при съмнение за
наличие на висок риск при обработването на лични
данни до приемането на наредбата по
ал. 3.
19. Чл. 67, ал.1 – „Чл. 67. (1) В случай на нарушение на
сигурността на личните данни
администраторът, без излишно забавяне, но не покъсно от 72 часа след като е
разбрал за него, уведомява комисията за нарушението
на сигурността на личните данни, освен ако няма
вероятност нарушението на сигурността на личните
данни
да доведе до риск за правата и свободите на
физическите лица. Когато
уведомлението до комисията не е подадено в срок от
72 часа, то се придружава
от причините за забавянето.“
В предложения текст препоръчваме да бъде
конкретизирано дали е налице задължение за
уведомяване на засегнатите физически лица, както е
посочено в чл. 34 от Регламент
2016/679. В допълнение, препоръчваме да бъде
въведено и ограничението по чл. 34 от
Регламент 2016/679, при което няма да бъде налице
задължение за уведомяване на
физическите лица при предприемане на подходящи
технически мерки за защита на
данните, така напр. криптиране.
20. Чл. 85 – „Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл.
83, параграф 5 и параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и за нарушения на чл. 45, ал.

Списъкът
няма да бъде
приет с
подзаконов
нормативен
акт.

19. Не се
приема.
Нормата е
уредена в чл.
68 от
ЗИДЗЗЛД.

20. Приема
се по
принцип.
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1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 54Предложена
56, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от
е нова
глава осма администраторът
редакция
или обработващият лични данни се наказва с глоба или
имуществена санкция от
10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.
(2) За нарушения по чл. 83, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62,
чл. 64-69 от глава осма административното
наказание глоба или имуществена
санкция е в размер от 5000 до левовата
равностойност на 10 000 000 евро.
(3) За други нарушения по този закон
администраторите и/или обработващите
лични данни се наказват с глоба или с имуществена
санкция от 1000 до 5000 лв.“
В чл. 83, параграф 4 и параграф 6 Регламентът
определя изрично максимални размери на
глоби за съответните изредени в двата параграфа
нарушения.
Настоящата разпоредба, напротив, се отличава от тези
параметри, което е недопустимо,
тъй като Регламентът не предоставя такава дискреция
на държавите по отношение на
санкциите в чл. 83. Такава дискреция е предоставена в
чл.84, където се предвижда
възможността държавите членки да предвидят санкции
за други нарушения на
Регламента, извън тези по чл.83.
Поставянето на минимален размер на
глобата/имуществената санкция, и то от 10 000 лева,
не съществува в Регламента и би възпрепятствало
надзорния орган да наложи
глоба/имуществена санкция под този размер, въпреки
че проверката на обстоятелствата по
параграф 2 на чл.83 от Регламента би могло да
установи нуждата от налагане на
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справедливо наказание под този размер. Същите
съображения са валидни и за алинея 2 на
същия член. Считаме, че уреждането на този
минимален размер не е обоснован.
21. По смисъла на ЗИД на ЗЗЛД „мащабно“ означава
системното наблюдение и/или
обработване на лични данни на неограничен кръг
субекти на лични данни.
В текста на проекта не е дефинирано значението на
неограничен кръг субекти.
Препоръчваме да се уточни дали може да се счита, че
неограничен кръг субекти в
относимо към 2 или 200 000 лица. С оглед горното
препоръчваме текстът да бъде
конкретизиран с посочване на цифровото изражение на
„неограничен“.
В качеството ни на организация с нестопанска цел,
работеща в обществена полза за развитието на
електронната търговия в България и обединяваща
водещи компании от цялостната еко-система на
електронната търговия (платформи за електронни
магазини, електронни магазини, услуги за е-комерс,
логистика и електронни разплащания) представяме
нашата позиция и предложения относно публикувания
на 30 април 2018 г. проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни
(”Предложението”), както следва:

21. Не се
приема.
Философията на
регламента е
да се
прилагат
качествени,
а не
количествени критерии.
1. Приема
се.

Общият регламент за защита на данните изрично
подчертава, че обработването на лични данни следва да
е предназначено да служи на обществото и че правото
на защита на личните данни не е абсолютно право, а
трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му
в обществото и да бъде в равновесие с другите основни
права съгласно принципа на пропорционалност.
Самият Регламент е съобразен с всички основни права
и в него се спазват свободите и принципите, признати
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от Хартата, както са залегнали в Договорите, и поспециално свободата на стопанската инициатива и
правото на ефективни правни средства за защита.
Същевременно в мотивите на Проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните се твърди, че кодифицирането на материята
гарантира правна сигурност за администраторите на
лични данни и обработващите и ще доведе до
облекчено правоприлагане поради опростяване на
регулаторната рамка.
Въпреки това Проектът въвежда задължителни
правила, които противоречат както на основните
позиции и принципите, на които е изграден
Регламентът, така и на постулатите, посочени в самите
мотиви на Проекта. Две са основните направления за
това:
1. Служител по защита на данните
В чл. 37 от Регламента е предвидено, че
администраторът и обработващият лични данни
определят длъжностно лице по защита на данните във
всички случаи, когато са налице операции, които
поради своето естество, обхват и/или цели изискват
редовно и систематично мащабно наблюдение на
субектите на данни; или мащабно обработване на
специалните категории данни съгласно член 9, наред с
другите изброени в Регламента хипотези. Не се
посочва в Регламента брой на субектите, които
конституират мащабно обработване на данни.
Работната група по член 29 също изрично посочва, че
не е възможно да се определи точен брой по
отношение както на обема обработвани данни, така и
на броя на засегнатите физически лица, който да бъде
приложим във всички ситуации. Във всички случаи
обаче Работната група по член 29 препоръчва, когато
се установява дали се извършва мащабно обработване,
да се вземат предвид по-специално следните фактори:
- брой на засегнатите субекти на данните или като
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конкретен брой, или като дял от съответното
население;
- обем на данните и/или диапазон от различни
елементи на данните, които се обработват;
- продължителност или постоянство на дейността по
обработване на данните;
- географски обхват на дейността по обработване.
Примерите за мащабно обработване включват
пациентски данни в болница; пътувания на физически
лица, използващи обществен транспорт; обработване в
реално време на географското местоположение;
клиентски данни от застрахователно дружество или
банка; обработване на лични данни от търсачка с цел
поведенческа реклама; съдържание, трафик,
местоположение от доставчици на телефонни или
интернет услуги. Примерите, които не представляват
мащабно обработване, включват обработване на
пациентски данни от отделен лекар или обработване на
лични данни от отделен адвокат във връзка с присъди и
нарушения.
Същевременно Проектът на ЗИД ЗЗЛД въвежда
задължително определяне на длъжностно лице по
защита на данните в случай, че се обработват лични
данни на над 10 000 физически лица.
Считаме, че въвеждането на тази задължителна цифра
противоречи както на принципите и постулатите на
Регламента, на насоките на Работната група, така и на
мотивите на самия Проект, тъй като ще доведе до
ограничаване дейността и натоварване на една голяма
група търговци в България, включително
собствениците на малък и среден бизнес, включително
собствениците на електронни магазини за продажба на
стоки чрез интернет.
Въвеждането на еднакъв брой субекти за всички
браншове и всички видове дейности е недопустимо.
Огромна част от бизнесите, включително електронните
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магазини в България, се включват именно във втората
категория от примерното изброяване на Работната
група. Тяхната дейност изисква обработката на
минимални и нечувствителни данни на субектите,
свързани само с доставката на закупена стока.
Обработването е често еднократно или се повтаря на
големи периоди от време. Въпреки това всеки
действащ електронен магазин със само няколко
поръчки на ден неминуемо след една-две години
работа ще достигне сума от 10 000 клиента и ще трябва
да назначи Служител по защита на данните за дейност,
която не се включва в нито една от принципните
дефиниции на Регламента и на Насоките на Работната
група.
Това не само няма да облекчи търговците, но ще
доведе до допълнителни разходи за назначаване на
Служител, без ясна и обоснована законова или
практическа необходимост за това.
Считаме, че е напълно недопустимо да се посочва една
и съща бройка субекти за всички видове дейности, без
оглед на вида и обема лични данни, които обработва
съответният администратор и без съобразяване със
спецификите на съответния бранш, в който оперира
той. Въвеждането на общо задължение противоречи на
цялостния замисъл на Регламента за съответствие и
определяне на изискванията към администраторите
спрямо вида, обема и начина на обработване на
данните. В конкретния случай това изискване ще
доведе до несъразмерно и незаконосъобразно
задължение, което ще генерира имуществена тежест
дори и за най-малкия онлайн бизнес. Така България ще
създаде прецедент, като унищожи изцяло чрез
законови изисквания и/или имуществени санкции
всички малки и средни онлайн търговци.
2. Минимални глоби и имуществени санкции
Регламентът има пряко действие, но по някои въпроси
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е оставена свобода на държавите членки, а има и
такива, които изискват изрично въвеждане на
законодателни мерки на национално ниво. Но
категорично глобите и имуществените санкции не се
включват в тази свобода. Регламентът определя
максималните прагове на санкциите, а Проектът в
пълно противоречие с Регламента въвежда и
минимални прагове.
Минималните прагове нарушават всички принципи за
определяне на глобите и имуществените санкции,
които са въведени в самия Регламент и в Насоките на
Работната група по член 29. Принципите включват
освен изискване за пропорционалност, съобразяване с:
естеството, тежестта и продължителността на
нарушението; естеството, обхватът или целта на
съответното обработване; броят на засегнатите субекти
на данни;
степента на причинената им вреда; дали е извършено
умишлено или по небрежност; действията, за
смекчаване на последиците от вредите; степента на
отговорност на администратора; степента на
сътрудничество с надзорния орган; категориите лични
данни, засегнати от нарушението и други утежняващи
или смекчаващи фактори.
Като се въведе минимален праг на санкциите се
нарушава основния принцип на пропорционалност и
всички критерии за определяне на размера, тъй като по
посочените критерии е възможно да се определи, че
нарушението е незначително или че смекчаващите
фактори са значителни и следва да се наложи санкция
под минимумите, заложени в Проекта.
Имуществени санкции в минимален размер от 5 или 10
хиляди лева са явно несъразмерни с финансовата
действителност на малкия и среден бизнес в България,
включително онлайн бизнесите. Те няма да имат
предвидения в Регламента възпиращ и превантивен
ефект, а ще доведат до пълна невъзможност на някои
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бизнеси да заплатят тези санкции и да продължат
дейността си. Като напълно е възможно това да се
случи в ситуация, в която администраторът е изпълнил
всички предписания на закона, но поради техническа
грешка или други независещи от него обстоятелства е
извършено минимално нарушение, за което обаче може
да се наложи санкция не по-малко от 10 000 лева.
Подобна възможност противоречи на всички заложени
в Регламента постулати и принципи.
С оглед на изложеното следва да се предвиди отмяна
на общото изискване за задължително назначаване на
Служител по защита на данните за всички, които
обработват лични данни на над 10 000 физически лица,
както и минималните прагове на предвидените в
Проекта глоби и имуществени санкции.
Предложенията на БЕА за изменения в
„Предложението“ са както следва:
§15. Чл. 25б да се заличи, тъй като Регламент 2016/679
относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и отменената Директива
95/46/EC (”ОРОЗД”) не предоставя на страните членки
правото да въвеждат нови правила за длъжностното
лице по защита на личните данни. Съгласно
европейското законодателство, регламент като ОРОЗД,
следва да се прилага изцяло в целия Европейски съюз и
държавите членки могат да приемат допълнителни
разпоредби само, ако регламентът предвижда това като
право. Например, ОРОЗД оправомощава държавите
членки да предвидят чрез закон по-ниска възраст за
целите в чл. 8, при положение че тя не е под 13 год.
Същите аргументи са валидни и за чл. 63, ал. 1 от
Предложението.
Категоричното дефиниране на количествен измерител
на броя на обработваните лични данни без отчитане
спецификата и чувствителността им е предпоставка за
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понижаване на контрола над силно чувствителните
лични данни (като здравна и биометрична
информация) за сметка на повишения административен
ангажимент над по-слабо чувствителните (като имейл
и телефон, например). В същото време текстът от чл.
25б влиза в пряк конфликт с параграф 13 от
регламента, където ясно и еднозначно се препоръчва да
се обърне внимание на специфичните особености на
микро, малките и
средни предприятия, които обработват слабо
чувствителни лични данни.
§19. Чл. 38. Предложението ни е да променим срока от
5 (пет) години на 4 (четири) години, тъй като данните,
които могат да се предоставят на субекта, заемат място
за съхранение, не е икономически ефективно и не
допринася някаква полза за субекта след толкова дълго
време.

Чл. 85. БЕА предлага да се премахнат разпоредбите,
отнасящи се до минималните санкции. Нашите членове
считат, че санкциите следва да са фокусирани върху
влиянието, което дадено нарушение е оказало. В
допълнение подобен подход не е в съответствие с
препоръките на ОРОЗД да се вземат под внимание

§19. Не се
приема.
Целта на
Регламента е
защита на
правата на
лицата, а
намаляването на срока
би
ограничило
упражняване
то им.
Приема по
отношение
на
минималните размери
на
санкциите.

Не се
приема.
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особеностите при ситуацията на микро, малките и
средните предприятия (пар. 13, 98, 132, 167 от
преамбюла на GDPR).
БЕА също предлага нов член, който да се добави в
Закона за защита на личните данни, както следва –
„Директното предлагане на услуги на
информационното общество на деца, обработването на
данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на
13 години. Ако детето е под 13 години това
обработване е законосъобразно само ако и доколкото
такова съгласие е дадено или разрешено от носещия
родителска отговорност за детето“. Съгласно чл. 8 от
ОРОЗД държавите членки могат да предвиждат със
закон по-ниска възраст за целите, посочени в чл. 8, при
положение, че тази възраст не е под 13 год.
Тази позиция се подкрепя от бизнеса, както и от
неправителствени организации и международни
организации (включително UNICEF). Много държави
членки, включително Ирландия, Естония, Финландия,
Испания, Швеция, Португалия и Обединеното кралство
споделят същия възглед. Освен това българският закон
казва, че българските граждани са длъжни да получат
лична карта на 14 год. Освен това от 14-годишна
възраст съгласно Закона за лицата и семейството
лицето има ограничена дееспособност и може да
сключва обикновени сделки за задоволяване на лични
потребности. В този смисъл, ограничението от 16 год.
не е в съответствие с вътрешните и международните
практики.

Предложена
та от
вностиля
възраст е
съобразена с
правната
традиция в
България.

БЕА е доверен партньор за диалог и има възможност да
сподели опита на нейните членове по цифровите
въпроси.
БЕА изразява готовността си за съвместна работа и
участие в работни групи по повод повдигнатите в
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30.

Асоциация на
производителите
на безалкохолни
напитки в
България
Изпратено по ел.
поща на 30 май
2018 г.

настоящото становище въпроси!
Благодарим за възможността да дадем становище по
публикувания в Портала за обществени консултации
(www.strategy.bg) Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни
(Законопроекта), свързан с влизането в сила на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Регламента). Държим да отбележим изключително
краткия срок за даване на становища по
Законопроекта, адмирирайки все пак правилното
удължаване на първоначалния срок до 30.05.2018 г.
Преди всичко, държим да отбележим положителния
момент на отмяната на регистрационния режим за
администраторите на лични данни. Така ще отпадне
режим, който създава административна тежест за
бизнеса, без да дава допълнителни гаранции за защита
правата на субектите на лични данни.
1. Като принципно становище, смятаме, че в
настоящия случай са предложени изменения на
ЗЗЛД в обем от 38 страници, докато текстът на
закона в настоящия му вид е 25 страници.
Поради обема на измененията и значимостта на
изменените текстове, смятаме, че трябва да се
предложи изцяло нов закон, а не изменение и
допълнение на настоящия.
2. Според нас Чл. 10, ал. 2 следва да се измени.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
трябва да може да издава подзаконови актове
само в предвидените от закона случаи и с точно
определен обхват.

1. Не се
приема с
оглед
нормата на
чл. 10, ал. 2
от ЗНА.

2. Не се
приема.
Текстът има
за цел да
уреди
общите
правомощия
на КЗЛД.
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3. Срокът по чл. 12, ал. 3 от 8, респ. 6 седмици за
даване на становища е твърде дълъг. Така се
създава риск за дейността на администраторите
и се създава правна несигурност за субектите на
лични данни.
4. Чл. 12а следва да се допълни и да се предвиди
ред за опазване на производствената тайна,
търговската тайна, професионалната тайна на
нотариусите и адвокатската тайна, защитената
информация по Закона за кредитните
институции и Кодекса за застраховането,
например както е уредено от Закона за защита
на конкуренцията в чл. 55.
Задължението да се оказва съдействие на надзорния
орган чрез предоставянето на информация, която е
защитена от закон тайна, може да доведе до намеса в
други основни човешки права. Тази обща
формулировка може да доведе до тълкувания, според
които данни, защитени например от адвокатска или
лекарска тайна следва да бъдат разкривани. Такова
разбиране е в нарушение на други основни права като
правото на защита и др.
5. Чл. 15, ал. 1 - възможността за КЗЛД да
провежда обучения създава опасност да се
застраши свободния избор на администратора
на лични данни и/или обработващия при избор
на длъжностно лице по защита на данните. Така
се създава и риск за неравнопоставеност на
КЗЛД и частните субекти предоставящи такива
обучения. Такива правомощия на КЗЛД не се
предвиждат с Регламента и комбинирани с
правомощието на КЗЛД да „сертифицира"
длъжностните лица, създава риск за монопол на
КЗЛД, а това следва да се изследва от
Комисията за защита на конкуренцията.

3. не се
приема.
Текстът е
съобразен
със срока по
чл. 36 от
регламента.
4. Приема се
по пирнцип.
Предложена
е нова
редакция.

5. Приема
се.
Разпоредбат
ае
отпаднала.
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6. Чл. 16, ал. 1, т. 1 от Законопроекта предвижда
водене на публичен регистър на длъжностните
лица по защита на данните, което не е
предвидено в Регламента и не е ясно по какъв
начин допринася за защитата на субектите на
лични данни, каквато е основната цел на
Регламента, но създава допълнителна
административна тежест за администраторите/
обработващите.

7. Чл. 25б, ал. 2 предвижда задължение за
назначаване на длъжностно лице по защита на
данните, когато администраторът или
обработващият лични обработва лични данни
на над 10 000 физически лица. Такъв критерий
липсва в Регламента и създават задължение на
практика за почти всички юридически лица администратори на лични данни. Назначаването
на длъжностно лице по защита на данните води
до необоснована административна тежест и
финансови затруднения, особено за малкия и
средния бизнес.
8. Разпоредбата на чл. 25б, ал. 3 е напълно неясна
и следва да отпадне.

6. Приема се
по принцип.
Задължението за водене
на регистър
е функция
на
задължението на
администраторите да
уведомяват
надзорния
оргн за
определеното
длъжностно
лице по
защита на
данните.
Редакцията
обаче е
прецизирана
7. Приема
се.

8. Приема
се.
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9. Разпоредбата на чл. 25в създава противоречие с
други действащи разпоредби в същата област напр. чл. 11а от Закона за закрила на детето,
Закона за лицата и семейството, Семейния
кодекс. При прилагането на разпоредбата
следва да е ясно, че е достатъчно съгласието
само на едно от лицата, упражняващо
родителски права, в съответствие с чл. 123, ал. 1
от СК.
В Законопроекта е предвидена по-ниска от посочената
в Регламента възраст, като обаче не е посочено в какво
се изразяват изискуемите от чл. 8, пар. 2 от Регламента
т. нар. „разумни усилия за удостоверяване, че
съгласието е дадено или разрешено от носещия
родителска отговорност за детето („като взема предвид
наличната технология"). Следва да се регламентират
ясни критерии в тази връзка, за да могат
администраторите да съобразят своята дейност с тях и
да следят по- ефективно за спазването на нормативното
задължение. В противен случай ще са налице различни
практики по отношение на личните данни на
непълнолетни лица и недостатъчна степен на защита на
по-уязвимата част субектите на лични данни.
10. Според предвидения нов чл. 25е:
„Работодателят по смисъла на §1, т.1 от
Допълнителните разпоредби на Кодекса на
труда (работодателят)/органът по назначаването
(органът по назначаването) по смисъла на
Закона за държавния служител може да копира
документ за самоличност, свидетелство за
управление на моторно превозно средство,
документ за пребиваване на работник/държавен
служител, само ако закон предвижда това." Така
се създава прекомерна забрана в противоречие с
Регламента, който допуска събиране на лични
данни, каквито безспорно се съдържат в
горните документи, при съгласие на субекта.

9. Не се
приема. От
разподебта е
видно, че е
достатъчно
съгласие от
едно от
лицата,
упражняващи
родителски
права.

10. Приема
се по
принцип.
Предложена
е нова
редакция.
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Тази разпоредба следва да отпадне.
11. Според чл. 25з, ал. 1: „Работодателят/органът по
назначаването определя срок за съхранение на
лични данни на участници в процедури по
подбор на персонала, който не може да бъде подълъг от три години." Не е ясно по какви
критерии е определен срок от 3 години, при
положение че може да има необходимост от
запазването на тези данни за по-дълъг срок.
12. Чл. 25з, ал. 2 предвижда, че когато в процедура
по подбор работодателят/органът по
назначаването е изискал да се представят
оригинали или нотариално заверени копия на
документи, удостоверяващи физическа и
психическа годност на кандидата, необходимата
квалификационна степен и стаж за заеманата
длъжност, субектът на данните, който не е
одобрен за назначаване, може да поиска в 30дневен срок от окончателното приключване на
процедурата по подбор да получи обратно
представените документи.
Работодателят/органът по назначаването връща
документите, по начина, по който са подадени.
Смятаме, че 30- дневния срок е механично
въведен и не отчита нуждата в определени
случаи, тези документи да се съхраняват подълго, например във връзка с разследване на
нарушения на процедура по подбор. Този срок
трябва да отпадне или да се въведат изключения
от него.
13. Разпоредбата на чл. 25и е неясна и може да се
тълкува многозначно, включително в
противоречие с Регламента.
От текста на разпоредбата може да се направи извод,
че за да се обработват лични данни на
работника/служителя, е достатъчно работодателят да
ги е поискал или обработката да е предвидена в

11. Не се
приема.
Липсва
обосновано
конкретно
предложение.
12. Не се
приема.
Нормата
обаче е
прецизирана

13. Приема
се. Нормата
е отпаднала.
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нормативен акт. За обработката на други данни се
изисква съгласие на работника.
На първо място, Регламентът ясно е предвидил
основанията за обработване на лични данни. Искането
на дадени данни не може да бъде самостоятелно
правно основание, доколкото е възможно да бъдат
поискани лични данни за които има правно основание,
или такива за които няма правно основание за
обработването им. Създава се неяснота какво се има
предвид под „поискал" и на кой етап работодателят
може да ги иска - във връзка със започването на
трудовото правоотношение или и след това. Ако може
да се искат данни и след започването на трудовото
правоотношение, тогава отпада необходимостта от
съгласие на работника, доколкото по всяко време могат
допълнително да бъдат поискани и други лични данни.
Липсват изисквания за форма на това искане,
доказването му, при какви обстоятелства да се иска.
Тази неяснота може да доведе то тълкуване, което да
изключи предвидени в Регламента основания за
обработка.
На следващо място, в случай че липсва искане или
предвидена в нормативен акт обработка на лични
данни, следва да се иска съгласие на работника. В
Регламента ясно се посочва на какви изисквания трябва
да отговаря съгласието. При отношенията работодател
- работник, предвид подчинеността на работника, е
трудно да се приеме, че съгласието би било дадено
свободно.
Отделно, освен възможността за неоснователната
обработка на лични данни, които са „поискани", също е
неоснователно да бъдат обработвани лични данни, за
които няма необходимост, въпреки даденото съгласие
на работника, дори да приемем, че съгласието е дадено
свободно. Това противоречи на принципите на
Регламента, както и на предвидения в Законопроекта
текст на чл. 25а.
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Предвид посочените аргументи, предложената
разпоредбата на чл. 25и внася несигурност и следва да
отпадне.
14. Предложените разпоредби на чл. 62, ал. 1 и 2,
противоречат на духа и смисъла на GDPR,
който не изисква всеки
администратор/обработващ да поддържа
регистър с всички категории дейности по
обработване на ЛД, и който изисква отчитане на
потребностите на микро, малките и средните
предприятия, и предвижда, че режимът на
водене на регистър може да не се прилага за
организации с по-малко от 250 служители.

15. Едни от най-съществените разпоредби на
Законопроекта са свързани с контрола за
прилагане на закона. С цел избягване на
хаотично и противоречиво прилагане, което
поради размера на санкциите може да доведе до
сериозни финансови последици за
администраторите, следва да се обърне
специално внимание на санкционните
разпоредби.
Макар Законопроектът да предвижда изменения в чл.
38 от ЗЗЛД, както и нови административнонаказателни
разпоредби, не е решен проблемът, който и до сега
съществуваше в ЗЗЛД, а именно - налагането на
санкции по два напълно различни един от друг
процесуални реда. Неясен остава въпросът и какви
санкции следва да бъдат наложени при прилагането на
чл. 38, ал. 3. Този въпрос не е ясно решен и в
настоящата редакция на ЗЗЛД, като законодателната

14. Не се
приема.
Нормата
създава
задължение
само за
компетентните огани
по
директивата
и не се
отнася до
всички
останали
администратори.
15. Не се
приема.
Характерът
на производствата пред
КЗЛД се
обуславят от
иницативата
за
образуването им и
целта, която
следва да
бъде
постигната с
крайния акт
от производството - в
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празнота е запълнена от практиката на КЗЛД и
упражняващите контрол над нея съдилища. Смятаме
обаче, че е допуснато нарушение на принципа на
законоустановеност на административните наказания несъвършенство в законодателството, което, предвид
новите завишени санкции, следва да бъде отстранено.
В този смисъл, законодателят следва да използва
предстоящите промени в закона и да разреши
описаните нормативни конфликти и празноти
еднозначно.
В новата редакция на чл. 38, ал. 3 се запазва
положението, при което КЗЛД се произнася с решение,
с което може да наложи административно наказание.
Решението според предложената редакция на чл. 38,
ал. 6 се обжалва по реда на АПК. В същото време, в
Административнонаказателните разпоредби на закона
се запазва друг подход, като санкциите по чл. 85 и 86
се налагат и обжалват по реда на ЗАНН.
При сега действащата редакция на 33ЛД, този двоен
режим на санкциите води до редица неясноти,
включително спорове за подсъдност и необходимост
съдът да запълва празнотите в правото чрез практиката
си. Този проблем ще се изостри с промените,
предвидени в Законопроекта и в Регламента.
Принудителните административни мерки (ПАМ),
които Комисията може да налага следва да се уредят в
закона, а не с подзаконов нормативен акт (чл.84, ал. 2
от Законопроекта). Така ще бъде спазен принципа на
законност при установяването на санкционни норми
(регламентиран в чл. 23 от ЗАНН). Същите трябва да са
изчерпателни, за да позволят администраторите на
лични данни да организират дейността си по
законосъобразен начин.
Чл. 84, ал. 3 допуска предварително изпълнение на
глобите, което комбинирано с размера на санкциите би
довело до елиминиране на санкционирания субект.

единия
случай
защита на
правата на
субекта на
данни, а в
другия
случайналагане на
наказание за
нарушителя.
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Минималните прагове на предвидените санкции по чл.
85 от Законопроекта следва да се премахнат или
значително да се намалят. На първо място, Регламентът
не допуска въвеждане на минимални размери на
глобите. Принципът на съразмерност/справедливост на
наказанието изисква тежестта на наказанието да
съответства на тежестта на нарушението. В практиката
съществуват нарушения, които нямат вредоносен
ефект и не би било справедливо да се налагат глоби в
такъв голям, а за много бизнеси, непосилен размер.
Съображение 148 от Регламента изрично предвижда за
леки нарушения да могат да се налагат не
глоби/имуществени санкции, а по-леки наказания.
Санкциите по чл. 88 за нарушение на ПАМ също
следва да се намалят и да се налагат само ако е налице
влязла в сила ПАМ.
Целесъобразно е сумите, събрани от наложени глоби да
постъпват в държавния бюджет, а не в бюджета на
КЗЛД (Както предвижда чл.88, ал. 5 от Законопроекта).
Така ще се избегне рискът КЗЛД да налага самоцелно
санкции с цел попълване на собствения си бюджет.
Целта на санкциите е да имат превантивен и
превъзпитаващ ефект, а не да служат за попълване на
бюджета на наказващия орган.
Редът и условията, при които се налагат санкции
следва да се урежда със закон, а не с подзаконов
нормативен акт, като чл. 89, ал. 2 следва да се коригира
в тази връзка. Това следва да се прави по реда на
ЗАНН, който е общия закон, определящ реда за
установяване на нарушенията и налагане на
наказанията.
Срокът по чл. 38, а л. 1 от Законопроекта е твърде
дълъг и създава правна несигурност за
администраторите на лични данни, още повече че
голяма част от личните данни се съхраняват за
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значително по-кратки срокове.
16. Изискването всеки администратор и
обработващ лични данни да поддържа регистър
с всички категории дейности по обработване
под тяхна отговорност по чл. 64 е в разрез с чл.
30(5) от Регламента, съгласно който
„задълженията, посочени в параграфи 1 и 2
[бел. изискванията за поддържане на регистър
на дейностите по обработване, за които
отговоря администратора на лични данни,
респективно изискванията за поддържане на
регистър на всички категории дейности по
обработването, извършени от името на
администратор, за които отговаря обработващия
лични данни], не се прилагат по отношение на
предприятие или дружество с по-малко от 250
служители, освен ако има вероятност
извършваното от тях обработване да породи
риск за правата и свободите на субектите на
данни, ако обработването не е спорадично или
включва специални категории данни по член 9,
параграф 1 или лични данни, свързани с
присъди и нарушения, по член 10."
17. Наименованието на глава осма е „Особени
правила за защита на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от
компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания,
включително предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност и тяхното
предотвратяване". Същевременно с тази глава
са уредени широк кръг от въпроси, които не са
„особени" във връзка с обработването на лични
данни от компетентни органи, а напротив отнасят се до всички администратори на лични

16. Не се
приема.
Разпоредбата се отнася
само да
компетнетните по
директавата
органи и не
засяга
останалите
администратори.

17. Не се
приема.
Глава Осма
въвежда
изискванията на
директива
2016/680 и в
този смисъл
са особени
правила.
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данни. Наред с това с разпоредбата на чл. 43 на
практика обхватът на отношенията, регулирани
в глава осма, е разширен до пълния обхват на
Регламента. Систематичното тълкуване довежда
до извода, че в глава, регулираща специфични
обществени отношения, са поместени
разпоредби с общ характер, в отклонение от
разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Указ № 883 за
прилагане на Закона за нормативните актове.
18. В разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Законопроекта
правото на субекта на данни да не бъде обект на
решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо
профилиране, което поражда правни
последствия за субекта на данните или по
подобен начин го засяга в значителна степен, е
приравнено на обща забрана на
автоматизираното вземане на индивидуални
решения. Макар и оспорвано в литературата и
практиката,2 такова тълкуване е в съответствие
с възприетите от Работната група по чл. 29
Насоки относно автоматизираното вземане на
решения и профилиране от 3 октомври 2017
(поел. доп. и обн. 6 февруари 2018 г.). Въпреки
това, предвиденият със Законопроекта режим
има редица слабости, които създават рискове
както за субектите на данни, така и за
администраторите. Следните препоръки могат
да бъдат отправени:
Предвидената с чл. 52, ал. 1 обща забрана се отнася за
случаите, в които вземането на решение поражда
„неблагоприятни правни последици за субекта на
данните или съществено го засяга". Тази формулировка
е в отклонение от целта на нормата, закрепена в чл. 22,
ал. 1 от Регламента. Регламентът предвижда, че
решението следва да засяга субекта „по подобен
начин" и „значителна степен", докато Законопроектът

18. Не се
приема.
Разпоредбата
транспонира
норма от
директивата
и няма
отношение
към нормите
на
регламента.
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предвижда, че забраната се отнася до решение, което
може „съществено да засяга" субекта, без да използва
сравнително критерият „неблагоприятни правни
последици". Законодателно следва да бъде изяснен
обхватът на понятието „решение, което по подобен
начин засяга субекта на данни в значителна степен".
Изричното въвеждане на обективен стандарт, спрямо
който да се преценява дали засягането е в „значителна
степен" е от основно значение за гарантиране на
правната сигурност. Основаването на тази преценка на
субективните възприятия от гледна точка на субекта на
данни би създало опасност от произволно упражняване
на правото на получаване на обяснение и свързаните с
него други права и би застрашило иначе
законосъобразни практики на администраторите на
лични данни.
В случаите на решения, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо
профилиране, Законопроектът следва да предвиди
отклонение от предвиденото в чл. 12а, ал. 1
изключение относно наличието на търговска,
производствена или друга защитена от закона тайна.
Това отклонение следва да предвиди мерки за защита
на търговските тайни и правата на интелектуална
собственост на администратора в случаите, когато
субектите на данни упражняват правото да получат
обяснение. В тази посока може да бъде разширена
изрично компетентността на надзорния орган (КЗЛД)
да извършва одити на системи за автоматизирано
вземане на индивидуални решения, като по този начин
се защитават както правата на интелектуална
собственост на администраторите (чрез ограничаване
на кръга от субекти, които имат достъп до
информация, която може да е обект на интелектуална
собственост или търговска или друга тайна - напр.
модели за машинно обучение и др.) и същевременно се
гарантират правата на субектите на данни в случаите,
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когато обясненията за взетите решения са твърде
сложни и изискват специализирани познания, които
надзорният орган би бил в по-благоприятна позиция да
притежава.
19. В Законопроекта е допусната употребата на
различни термини, които са синоними, но не са
определени със специфично значение. Така
например на едни места се употребява терминът
„заличава" /данните/, а на други - „изтрива"
/данните/. Изискването за прецизна
законодателна техника не позволява
допускането на такива неясноти. Същото се
отнася до дублетно използваните изрази
„неточни данни" и „неверни лични данни".
20. В Законопроекта не са посочени конкретни
срокове за приемане на подзаконовата
нормативна уредба по прилагането му. Липсата
на яснота и явен ангажимент на надзорния
орган в тази посока поставя адресатите на
закона в ситуация на несигурност относно
изискванията, към които трябва да отговарят
и/или мерките, които могат да предприемат,
администраторите и обработващите лични
данни, както и начините, по които
допълнително ще бъдат гарантирани правата на
субектите на данни. Предвид важността на
обсъждания нормативен акт и заложените в
него изисквания и задължения към
администратори и обработващи лични данни
следва да има явен ангажимент от страна на
надзорния орган за изготвянето на
подзаконовата нормативна уредба по
прилагането му, или същата - за целите на
систематичния подход-да бъдат част от
настоящата обществена консултация.
21. Подкрепяме също така и изразеното от
Дирекция „Модернизация на администрацията"

19. Приема
се.

20. Приема
се.

21. Приема
по принцип.
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становище по
законопроекта, чиито забележки и предложения
следва да бъдат отразени.
В заключение, бихме искали да изразим готовност и
настойчиво молим за участие в бъдещи дискусии по
Законопроекта и по всякакви други нормативни актове
в областта на защита на личните данни, както и
решимостта си да отстояваме балансиран подход в
законодателството, отчитащ правата и интересите на
всички заинтересовани страни - субекти на лични
данни, администратори, обработващи, микро-, малки и
средни предприятия.
Съюзът на издателите изцяло подкрепя становището на
Програма "Достъп до информация" за проектозакона
http://store.aipbg.org/stanovishta/2018/Stanovishte_PDI_14-05-2018.pdf
със следните допълнения и бележки:
на Министерския Съвет
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1. Текстовете на изготвения проект засягат основни
ценности на демократичното общество като правото на
всеки да търси и получава информация, както и пообщо свобода на словото, адекватната защита на
личните данни като част от личната сфера, свободната
стопанска инициатива и др.

1. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция

Чл.25д от проектозакона ще се окаже пречка пред
свободата на словото, гарантирана с Конституцията и е
в противоречие с Общия регламент за защита на
личните данни. С него ще бъде нарушена драстично
Европейската конвенция за правата на човека, в която
правото на информация и свободата на словото са
висша ценност. Ще бъде нарушен общественият
интерес данъкоплатците да бъдат информирани за
всичко в държавата при спазване на правилата на
журналистическата етика, към които се придържаме
най-отговорно.
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Чл. 25д ще има за последица цензура и разправа с
добросъвестните медии, което може да доведе до
затварянето им дори само с един съдебен иск.
Чл.25д също така остава широко поле за субективно
тълкуване на понятието свобода на словото и
границите на обществения интерес. Особено
притеснително в това отношение е изказването на
председателя на Комисията за защита на личните
данни Венцислав Караджов пред БНР, че комисията ще
преценява всеки медиен материал поотделно. „Зa
жypнaлиcтичecкo paзcлeдвaнe, кoeтo oткpoявa
нeпpaвoмepни пpaктики или paзкpивa дpyги "нeдъзи"
oт oбщecтвeн интepec, нямa дa ce нocят caнкции зa
нapyшeниe нa нoвитe пpaвилa зa зaщитa нa личнитe
дaнни. Aкo oбaчe c тeзи дaнни ce злoyпoтpeбявa зa
пpoдyциpaнe нa "жълти" нoвини, щe имa глoби",
разясни той. Тъй като в правния мир не съществува
определение за това коя новина е "жълта" и коя - не,
преценката на комисията няма как да е друга освен
субективна, което би могло да доведе до цензура или
разправа с неудобни медии.
Фрапиращо е разминаването на проектозакона с
регламента по отношение на медиите и
журналистиката.
Регламентът гласи, че: "Правото на държавите членки
следва да съвместява разпоредбите, уреждащи
свободата на изразяване на мнение и свободата на
информация, включително за журналистически,
академични, художествени или литературни цели, и
правото на защита на личните данни по настоящия
регламент. Обработването на лични данни единствено
за журналистически цели или за академично,
художествено или литературно изразяване следва да
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подлежи на дерогации или освобождаване от
изискванията на някои разпоредби на настоящия
регламент, за да се съчетае при необходимост правото
на защита на личните данни с правото на свобода на
изразяване на мнение и свобода на информация,
заложени в член 11 от Хартата. Това следва да се
прилага по-специално по отношение на обработването
на лични данни в аудио-визуалната област и в
новинарските архиви и библиотеките с печатни
издания. Поради това държавите членки следва да
приемат законодателни мерки, с които да определят
освобождаванията и дерогациите, необходими за
постигането на баланс между тези основни права."
И още: "За да се вземе предвид важността на правото
на свобода на изразяване на мнение във всяко
демократично общество, е необходимо свързаните с
тази свобода понятия, като журналистиката например,
да се тълкуват широко."
Това означава, че проектозаконът за защита на личните
данни трябва да бъде съобразен с чл. 85 на европейския
регламент, който гласи:
1. Държавите членки съгласуват със закон правото на
защита на личните данни в съответствие с настоящия
регламент с правото на свобода на изразяване и
информация, включително обработването за
журналистически цели и за целите на академичното,
художественото или литературното изразяване.
2. За обработването, извършвано за журналистически
цели и за целите на академичното, художественото или
литературното изразяване, държавите членки
предвиждат изключения или дерогации от глава II
(принципи), глава III (права на субекта на данни), глава
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IV (администратор и обработващ лични данни), глава
V (предаване на лични данни на трети държави и
международни организации), глава VI (независими
надзорни органи), глава VII (сътрудничество и
съгласуваност) и глава IX (особени ситуации на
обработване на данни), ако те са необходими за
съгласуване на правото на защита на личните данни
със свободата на изразяване и информация.
За сведение - в Германия в промените на тамошния
закон за личните данни изрично е отбелязано, че
ограниченията на европейския регламент не важат за
журналистите и медиите, които служат на обществения
интерес да информират. Точно това трябва съвсем ясно
да бъде записано в българския закон за защита на
личните данни, за да не се окажем в ситуацията на
главния герой от "1984" на Оруел, чиято работа е да
преправя и старите вестници, за да се фалшифицира
историята.
2.Тежък проблем са и предложените разпоредби за
минимални глоби. Минималната санкция от 10 000 лв.
е в състояние да елиминира всеки по-малък бизнес, а
по отношение на медиите ги поставя под риск от
доброволна или принудителна цензура, с което отново
ще бъде нарушена конвенцията, прокламираща
свободата на словото и правото на информация, както
и българската Конституция.

32.

Кирил Тонев
Изпратено по ел.
поща на 2 май
2018 г. на
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2. Приема
се.
Предложена
е нова
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Имайки предвид текущите ми знания по защита и
опазване на данни, както и текущото законодаделство,
включително и Регламент (ЕС) 2016/679, смятам
промените за добре струкурирани, но имам съществена
забележка относно уточненията за длъжностните лица
по защита на данните.
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Бих желал да изразя следните опасения във връзка за
проект на Закона за изменение и допълнение на Закона
за защита на личните данни.
1. По текущите разпоредби, а и имайки в предвид
Регламент (ЕС) 2016/679 един болничен лист или
решение на ТЕЛК са чувствителни лични данни.
Във всяко едно дружество с размер на служителите
включително и управителя над един са налице
предпоставки за обработване на чувствителни лични
данни на база хипотезата, че съответното дружество ще
получи болничелн лист на свой служтел, в даден
момент, във връзка със отчитането на обезщетенията за
нетрудоспособност и данъчно осигурителното
законодателство. На база тази хипотеза всяко
дружество би следвало да обработва
специални/чувствителни лични данни, до момента в
който се промени текущото законодателство във
връзка със задължението на служителя да представя
копие от болничен лист на работодателя си при
настъпване на съответните обстоятелства за това
(заболяване, бременност
т.н...).
Обработките на тези лични данни обикновенно са:
- подаване на данни към НОИ за дните на
неработоспособност
- съхранение
- подаване на данни за болничните листове към
службите по трудова медициа за изготвяне на годишен
анализ на заболяванията.
На база гореизложеното може да се твърди че всички
дружества регистрирани по Търговския Закон трябва
да разполагат с длъжностно лице по защита на
данните.
2. В чл. 25б ал.3 се посочва, че обработващия лични
данни не може да съвместява длъжността на лице по
защита на данните.

1. Не се
приема.
Нормата на
чл. 37, пар.1,
б. „в“ се
отнася само
до
хипотезите,
при които
обработване
то на
чувствителн
и данни и
мащабно и е
елемент от
основната
дейност на
администратора.

2. Приема
се. Нормата
е отпаднала.
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Как ще се спази това, като реално обработка на лични
данни е всяка една дейност по данните и се предполага,
че лицето по защита на данните също ще има достъп до
личните данни и дали е наложително?
Съображенията ми са:
- в повечето дружества може да се предположи, че
лицата обработващи лични данни са в
администрацията, в частност счетоводството и отдел
ТРЗ. В повечето малки и средни предприятия
обработващия е едно и също лице - главен
счетоводител.
- ако предположим, че има лице, което не е назначено
в администрацията и има всички нужни качества,
знания (и съобразно предстощите промени документи) да бъде лице по защита на личните данни,
то това лице може да се назначи като длъжностно лице
по защита на личните данни, но смятам, че това ще е
пробив в сигурността на данните, тъй като
администрациите са оганичени звена по брой хора.
Отговорността и задълженията при обработване на
лични данни при хората работещи в администрациите
на търгосвките дружества (имайки в предвит
занимаващите се с обработки на лични данни) е на
достатъчно ниво, освен ако няма недобри намерения от
страна на някое лице или група от лица, от което никое
дружество или структура не е застраховано, т.е. риска
за това съществува навсякаде с почти равна сила. И в
случая лице което не е знаело всички подробности
около това как в даденото преприятие се съхраняват и
защитават лични данни, то след като се назначи ще
знае. Съответно се допуска още едно лице което е
запознато с информация, която не би трябвало да е
обществена. Да, всеки би трябвало да има достъ до
информация за това как и защо се обработват личните
му данни и как се опазват, но дали е наложително да се
знаят подробности.
С презумцията, че колкото повече хора знаят толкова
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по-голяма е вероятността от теч на информация,
считам, че лице неработещо в администрацията, но
работещо за същия работодател, които се явява и
администратор на лични данни, не трябва да се
назначава като лице по защита на личните данни.
- с гореизложеното втория случай е, когато
длъжностното лице по защита на личните даннни е
външно лице. В този случай смятам, че риска е дори
по-голям от изложения по горе, тъй като ще се стигне
до момент, в които ще има лица с нужните знания и
документи, имащи достъп до информация за личните
данни, начините на съхранение и обработките в повече
от едно търговско дружество и/или държавни
структури. Дали е нужно да има външен елемент в една
добре работеща система.
Смятам за най-удачен вариант длъжностното лице по
защита на личните данни да съвместява длъжността
главен счетоводител или оперативен, като
задължително трябва да са налице личностните
качества, знанията и евентуалните документирани
обучения за това. Счетоводителите винаги трябва да
притежават качества като безпристрастност и
обективност. Те така или иначе са само странични
наблюдатели на случващото се в едно дружество, като
същевременно с това го и документират.
Защо и кое налага назначаване допълнително лице по
защита на личните данни, още повече външно, което е
с недоказана лоялност и моралност към съответното
дружество?
Още повече каква ще е тежеста върху микро, малките и
средните предприятия, където един човек така или
иначе съвместява множество длъжностти, като по
договор е назначен за една от тях, поради непълното
законодаделство по въпроса?
Излиза, че администраторите на лични данни се считат
за подозрителни, дори виновни, че не опазват личните
данни които обработват.
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33.

Пламен Каменов
Изпратено по ел.
поща на 2 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg

Как се възприема гореизложеното пренесено в една
семейна фирма, където администрациите са от членове
на едно и също семейство и как ще се възприеме
външното лице, без значение дали вече е на трудов
договор в същата фирма или е външно за фирмата лице
- то е външно за администрацията.
Тежестта на отговорността според мен е достатъчна.
Моля коригирайте промените така, че да може
длъжността да се съвместява и с конкретни длъжности
които обработват лични данни. До сега в повечето
предприятия така е била организациятя - обработващия
отговаря за инофмацията до която има достъп и която
обработва.
Наясно съм, че има предприятия, които обработват
масиви от лични данни в ежедневната си работа съответно там риска е голям и би трябвало да има
страничен надзорник (лице по защита на данните)
Уважаеми колеги,
Съгласно Проекта на Закона за защита на личните
данни, §24.
Допълнителните разпоредби §1 в се изменя така:
4. „Риск“ е функция от вероятността дадена заплаха да
се превърне в потенциална уязвимост и резултатното
въздействие от неблагоприятното събитие върху
организацията.

Приема се
по приницп.
Предложена
е нова
дефиниция
на
понятието
„риск“.

Така посоченото по-горе определение на "риск" е
неточно.
Заплахата не се превръща в уязвимост, тя се реализира
чрез нея !
Заплахата може да се отчита, като вероятна,
единствено и само, когато има конкретна уязвимост,
чрез която тя може да се реализира и да предизвика
неблагоприятно въздействие върху съответната
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организация.
Съгласно международните стандарти, рисковете към
информационната сигурност (в случая към сигурността
на личните данни) са свързани с възможностите
определени заплахи да използват съществуващи
уязвимости в информационните системи (техните
компоненти – вкл. и персонала), като предизвикат
различни по тип и размер вреди за съответната
организация.
С други думи, риска може да бъде разглеждан, като
функция от вероятността дадена заплаха да се
реализира чрез определена уязвимост и от размера на
възможните щети за организацията от тази конкретна
реализация.
Считам, че корекцията на определението за "риск" в
Проекта, ще бъде полезно и правилно действие, още
повече, че оценката и анализа на рисковете към
защитата на личните данни е основен елемент за избор
на съответните защитни / контролни механизми.

34.

Мартин Маринов
Главен
юрисконсулт
Изпълнителна
агенция
„Сертификационе
н одит
на средствата от
Европейските
земеделски
фондове“
Изпратено по ел.
поща на 4 май
2018 г. на

Съгласно изискванията на чл. 30, § 3 от Регламент
2016/679 на ЕП и на Съюза регистрите, посочени в § 1
и 2 се поддържат в писмена форма, включително в
електронен формат. Същият текст се съдържа и в чл.
62, ал. 3 от публикувания за обществено обсъждане
Закон за изменение и допълнение на ЗЗЛД. Предвид
изложеното и като се вземе предвид съображение (15)
от преамбюла на регламента следва ли във водените от
ИА СОСЕЗФ регистри да се вписва за всяко физическо
лице, за което имаме лични данни, информацията по
чл. 30 от регламента, като ЕГН, адрес и т.н. или да се
опишат по отделните регистри само категориите лични
данни, които се обработват?

Не се
приема.
Постъпилото запитване не
представлява коментар
по ЗИД, а
искане за
кунсултация.
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35.

Росен Митев
Изпратено по ел.
поща на 9 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg
36.

Свилен Борисов
Svilen Borisov Manager
Expert-M Ltd
изпратено по ел.
поща на 9 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg

В Австрия наскоро беше приет подобен закон и на
всички засегнати от него е даден гратисен период от 1
година за по-плавно въвеждане на новите изисквания.
Предлагам подобен гратисен период да се обмисли и в
Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни.
Смятам,че някои понятия от член 63 трябва да
отпаднат:
Чл. 63. (1) В системите за автоматизирано обработване
се водят записи (логове) най-малко за следните
операции по обработване: събиране, промяна, справки,
разкриване, включително предаване, комбиниране и
изтриване.
А именно:
- справки, разкриване, включително предаване
Моите мотиви са следните:
Във всяка една съвременна база от данни могат да се
поддържат логове за следните дейности при
обработването на личните данни - създаване на нов
запис, корекци и/или промяна, изтриване.
Реализирането на логове за всяко издаване на справка е
трудоемка и обемиста задача.
Всеки потребител използващ софтуер в своята работа
може да визуализира една справка безброй много пъти
и то за много кратко време.
Ако за всяко извеждане на справка се записват логове
то обема на тези логове ще нарастне неимоверно много
и не е оправдано икономически /закупуване на
допълнителни дискове, повече консумирана
изчислителна мощ и енергия и от там неприемливо от
екологична гледна точка/.
Така изведената справка няма как да се разбере на кого
се предава и по какъв начин – самата справка може да
се снима с телефон и така да се предаде някъде, без

Не се
приема.
Прилагането
на
регламента
е факт от 25
май.
Не се
приема.
Нормата е
насочена
към
компетентните орагни
и има за цел
да
транспонира
задължение
по
директивата.
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това да може да се контролира.
Според мен логове трябва да има при създаване на нов
запис, корекци и/или промяна, изтриване.

37.

Анна Георгиева
Адвокат,
Партньор
Адвокатско
дружество
Димитрова и
Георгиева
изпратено по ел.
поща на 11 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg

Здравейте,
Приаме се.
Бих искала да се възползвам от възможността и да се
включа в общественото обсъждане на Проекта на
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни, като изразя следното мнение по
отношение на:
"Чл.25и. Работодател/орган по назначаване може да
обработва лични данни на работник/служител, които
не е поискал или които не се изискват от нормативен
акт, ако субектът на данни е дал своето изрично
съгласие и няма забрана за това в нормативен акт.”
Предложения текст предлага съгласието като
подходящо и възможно основание в контекста на
трудовоправните и служебни отношения.
Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламента”) въвежда
конкретни изисквания към съгласието, едно от които е
да е свободно дадено (чл. 7, пар. 4). Съображения 42 и
43 на Регламента разяснват кога съгласието не би се
считало за свободно дадено - ако субектът на данни
няма истински свободен избор и не е в състояние да
откаже или да оттегли съгласието си, без това да
доведе за вредни последици за него, както и в случаите,
когато е налице очевидна неравнопоставеност между
субекта на данни и администратора (като пример е
посочена ситуацията, в която администраторът е
публичен орган).
Отделно от това, изрично е отбелязано, че
декларацията за съгласие не следва да съдържа
неравноправни клаузи и Регламентът препраща към
Директива 93/13/ЕИО на Съвета за неравноправните
клаузи в потребителските договори, която е
транспонирана в българското законодателство в Закона
за защита на потребителите. Неравноправна клауза
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е уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря
на изискването за добросъвестност и води до
значително неравновесие между правата и
задълженията на страните. Неравноправните клаузи са
нищожни (чл. 146 ЗЗП).
Очевидната неравнопоставеност между страните в
правоотношението е в основата на преценката за
неравноправност на клауза, както и в основата на
преценката дали съгласието отговаря на всички
изисквания за валидно съгласие, включително
свободно дадено. Чл. 7, пар. 2, второ изр. е ясен и
категоричен, че никоя част от такава декларация, която
представлява нарушение не е обвързваща - т.е. е
нищожна.
Предвид горните съображения, възниква въпросът дали
в контекста на трудовоправните и служебни
отношения, при което едната страна
(работник/служител) е поставена под работодателската
власт и се намира в зависимост от нея, включително и
финансова, съгласието би могло да бъде валидно
правно основание, отговарящо на критерия “свободно
дадено” и дали съгласието би било свободно
оттегляемо по всяко време без вредни последици за
субекта на данни.
Този въпрос е разгледан и от Работната група по чл. 29,
чието становище е, че предвид естеството на
отношението работодател/орган по назначаването работник/служител, съгласието не би могло да бъде
валидно правно основание за обработка на лични
данни (WP249 -

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=610169).
Предложеният текст по-скоро би могъл да подведе
администраторите, че съгласието на
работника/служителя във всеки един случай ще
представлява валидно основание, какъвто извод не
следва от Регламента. Поради това, моля да
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38.

EVN
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на
pravna@mvr.bg

преосмислите необходимостта от включването на чл.
25и в проекта на Закона за изменение и допълнение на
ЗЗЛД.
1. Считаме, че глава осма от ЗИДЗЗЛД не е
структурирана удачно, от заглавието й става ясно, че тя
е посветена на особени случаи на обработване на
лични данни, в същото вре¬ме, обаче, в Раздел II от нея
(чл. 53-58) на практика е преписана Глава III от
регламента, която съдържа доста по общи разпоредби,
които не са ограничени само до обработване¬то на
лични данни в хипотезата на борбата с престъпността.
Същото се отнася и до Раздел III от глава осма (чл 59 71), който пък е точно копие на Глава IV от
Регламента. Според нас е по-удачно тези раздели да
бъдат обособени в отделна глава или пък те самите да
станат глави, но в никакъв случай нямат място в
сегашната глава осма от ЗИДЗЗЛД.

2. Считаме, че и в Закона за енергетиката следва да се
направят промени чрез ЗИДЗЗЛД относно
признаването на разходите на дружествата,
изпълняващи услуги от обществен интерес, във връзка
с осигуряването на защитата на личните данни и
определяне на зако-ново задължение за обработване на
конкретни категории лични данни на клиентите им.

1. Не се
приема.
Глава Осма
транспонира
единствено
текстовете
на
директивата,
които в
някои
случаи са
сходни или
идентични с
текстове от
регламента,
доколкото и
двата акта са
приети в
един
законодателен пакет.
2. не се
приема.
Правата на
субектите на
данни
следва да
бъдат
спазвани от
всички
администратори,
независимо
от предмета
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3. Особено внимание трябва да се обърне на
задължението за оценка на риска и въздействието,
която трябва да се извършва. Считаме, че е необходима
ясна методология за тази оценка и/или общовалидни
инструменти, с които тя да се прави.
4. Базирайки се на принципите за ефективност,
пропорционалност и възпиращ ефект от санкциите
съгласно регламента и на добрите практики на някои
държави от Европейския съюз, които вече са привели
своите национални закони за защита на данните в
съответствие с него, считаме, че и в българското
законодателство трябва да бъдат възприети тези
принципи, а именно:
o При първоначално нарушение вместо
наказанията „глоба" или „имуществена санкция"
надзорният орган да разпорежда задължителни
указания към администратора с определяне на
конкретен срок за изпълнение;
o При повторно нарушение да се прилагат „глоба"
или „имуществена санкция" като отпадне
заложеният минимален размер.
Предлага следните конкретни предложения за
изменение и допълнение на ЗИДЗЗЛД със съответните
мотиви.
1. Чл. 10, ал. 2, т. 2 да се отмени.
Предложението е във връзка с отпадането на
задължението на КЗЛД да поддържа посочения
регистър. От ЗИДЗЗЛД не става ясно дали тази точка
отпада.

им на
дейнност.
3. Не се
приема.
Методологията не е
предмет на
ЗИДЗЗЛД.
4. Приема се
по принцип.
Санкционните норми
са редактирани.

1. Не се
пиема.
Разпоредбата няма
отношенеие
към
отпадането
на
регистраци203

2. Чл. 15. (1) Комисията може да организира и
провежда обучение на лицата, определени за заемане
на длъжността „длъжностно лице по защита на
данните“ или на лица, желаещи да бъдат обучени за
заемане на тази длъжност.
Предлага:
Комисията може да организира и провежда обучение
на лицата, определени за заемане на длъжността
„длъжностно лице по защита на данните“ или на лица,
желаещи да бъдат обучени за заемане на тази
длъжност.
Мотиви:
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като
единствен надзорен орган, отговорен за защитата на
основните права и свободи на физическите лица
относно техните лични данни, трябва да проведе
обучения, като изложи изискванията си за работата на
длъжностните лица по защита на данните, а оставянето
на думата „може“ в текста на разпоредбата, създава
несигурност. Ако се предвижда провеждане на
обучение от други лица, то те трябва да бъдат изрично
сертифицирани от КЗЛД. КЗЛД е необходимо да
участва в обучението на лицата, тъй като е орган с найбогат опит в сферата за защита на личните данни.
3. Чл. 25а. Когато лични данни са предоставени от
субекта на данни на администратор или обработващ,
без правно основание по чл. 6, пар. 1 или в
противоречие с принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС)
2016/679, администраторът/обработващият ги връща
незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от
един месец от узнаването.
Предлага:
Когато лични данни са предоставени от субекта на
данни на администратор или обработващ, без правно

ята на
администратори.
2. Приема се
по принцип.
Нормата е
отпаднала.

3. Приема
се.
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основание по чл. 6, пар. 1 или в противоречие с
принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679,
администраторът/обработващият ги връща незабавно,
или в срок от един месец от узнаването ги изтрива или
унищожава.
Мотиви:
Считаме, че предложения текст е неясен, като се
създава объркване относно това, кое действие се
извършва незабавно и дали изтриването се извършва
незабавно или след един месец. Считаме, че за
фактическото изтриване и унищожаване на данни
трябва да се зададе ясен срок.
4. Чл. 37б. (1) Заявлението по чл. 37а съдържа:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на
съответното физическо лице;
Предлага:
Име, адрес и други идентификационни данни на
съответното физическо лице, определени от
администратора, във връзка с извършваната от него
дейност.
Мотиви:
По този начин се конкретизира разпоредбата. Така
става ясно, че допълнителните данни ще се определят
от съответния администратор, във връзка с
извършваната от него дейност.
5. По отношение на Глава осма Считаме, че глава осма от ЗИДЗЗЛД не е
структурирана удачно, от заглавието ѝ става ясно, че тя
е посветена на особени случаи на обработване на
лични данни, в същото време обаче в Раздел II от нея
(чл. 53-58) на практика е преписана Глава III от
регламента, която съдържа доста по общи разпоредби,
които не са ограничени само до обработването на
лични данни в хипотезата на борбата с престъпността.
Същото се отнася и до Раздел III от глава осма (чл. 59 –
71), който пък е точно копие на Глава IV от
Регламента. Според нас е по-удачно тези раздели да

4. Приема
се.

5. 1. Не се
приема.
Глава Осма
транспонира
единствено
текстовете
на
директивата,
които в
някои
случаи са
сходни или
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бъдат обособени в отделни глава или пък те самите да
станат глави, но в никакъв случай нямат място в
сегашната глава осма от ЗИДЗЗЛД.

6. Чл.53. (2) Администраторът улеснява
упражняването на правата на субекта на данни,
посочени в членове 52 и 55—58.
Предлага:
Администраторът улеснява съдейства при
упражняването на правата на субекта на данни,
посочени в членове 52 и 55-58 от ЗЗЛД.
Мотиви:
Понятието „улеснява“ е неясно и би създало опасност
от различното му тълкуване от администраторите, тъй
като не може да конкретизира колко администраторът
е улеснил упражняването на правата и съответно да не
претърпи санкция при неизпълнение. Като допълнение,
в чл. 12, пар. 2 от Регламента, се споменава изрично, че
администраторът съдейства на субектите на данни при
упражняването на техните права.

идентични с
текстове от
регламента,
доколкото и
двата акта са
приети в
един
законодателен пакет.
6. Не се
приема.
Целта на
предложената
разпоредба е
да създаде
условия за
упражняване
на правата.В
този смисъл
е и нормата
на чл. 12 от
директивата,
чийто текст
се транспонира.

Считаме, че е необходимо да се запише, че чл. 52 и 5558 се отнасят конкретно за ЗЗЛД, за да не се допускат
възможности за неточно тълкуване на нормата.
7. Чл.53. (5) Когато администраторът има основателни 7. Приема
опасения във връзка със самоличността на физическото се.
лице, което подава искане по членове 55 или 56, той
може да поиска да се предостави допълнителна
информация, необходима за потвърждаване на
самоличността на субекта на данните.
Предлага:
Когато администраторът има основателни опасения
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във връзка със самоличността на физическото лице,
което подава искане по членове 55 или 56, той може да
поиска да се предостави допълнителна информация,
необходима за потвърждаване на самоличността на
субекта на данните. Срокът за предоставяне на
информацията започва да тече от получаване на
допълнителната информация за идентифициране на
самоличността на субекта на данните.
Мотиви:
Срокът за изпълнение на искане по чл. 55 или 56 е
необходимо да се съобрази и регламентира след като
администраторите са идентифицирали субекта на
данните и правните му възможности.
8. Чл. 55. (2) Администраторът предоставя
информацията по ал. 1 в срок до 60 дни от
получаването на искането.
Предлага:
Администраторът предоставя информацията по ал. 1 в
срок до 60 дни от получаването на искането. Срокът
може да се удължи с 30 дни като се взема предвид
сложността и броя на исканията.
Мотиви:
Чл. 12, пар. 3 от Регламента предвижда удължаване на
срока за предоставяне на информация. Считаме, че в
случаи, които представляват трудност за
администратора да ги обработи, предвид фактическа
и/или правна сложност, или предвид това, че са
постъпили множество запитвания, е необходимо да се
предвиди удължаване на предвидения първоначален
срок.
9. Чл. 55. (5) Администраторът документира
фактическите или правните основания, на които се
основава решението. Тази информация се предоставя
на комисията.
Предлага:
Администраторът документира фактическите или
правните основания, на които се основава решението.

8. Приема се
по принцип.

9. не се
приема.
Няма
обективна
потребнот от
такъв срок,
още повече,
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Тази информация се предоставя на комисията в срок от
30 дни след поискване.
Мотиви:
С цел прозрачност и ясно тълкуване на разпоредбата,
необходимо е определяне на срок.

че
задължението се отнася
само до
компетентните органи
по
директивата.
10. Чл. 63. (1) В системите за автоматизирано
10. Не се
обработване се водят записи (логове) най-малко за
приема.
следните операции по обработване: събиране, промяна, Разпоредбасправки, разкриване, включително предаване,
та
комбиниране и изтриване.
транспонира
(2) Записите за извършена справка или разкриване
текст от
трябва да дават възможност за установяване на
директивата,
основанието, датата и часа на такива операции и
който е
доколкото е възможно — идентификацията на лицето,
императикоето е направило справка или е разкрило лични данни, вен.
както и данни, идентифициращи получателите на тези
лични данни.
(3) Записите се използват единствено за проверяване на
законосъобразността на обработването, за
самоконтрол, за гарантиране на цялостността и
сигурността на личните данни и при наказателни
производства.
(4) Администраторът определя подходящи срокове за
съхранение, вкл. архивиране на записите.
(5) При поискване администраторът и обработващият
лични данни предоставят тези записи на комисията.
Предлага:
Предлагаме да отпадне целият член.
Мотиви:
Считаме, че всеки администратор и съответно
обработващ лични данни следва самостоятелно да
определи средствата за защита в системи за
автоматизирано обработване на данни.
Администраторът има най-задълбочени познания в
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своята област, което означава, че може най-точно да
определи начините, по които да защити своите
системи. Заедно с това, трябва да се отбележи, че
имплементиране на допълнителни изисквания към
системите би означавало и повишаване на разходите за
съответните администратори. Регламентът е
технологично неутрален в това отношение, което е
отбелязано в съображение 15 и в информационни
материали на Европейската комисия.
11. Чл. 69. (2) Едно длъжностно лице по защита на
данните може да бъде назначено съвместно за няколко
компетентни органа, като се отчитат организационната
им структура и мащаб.
Предлага:
Едно длъжностно лице по защита на данните може да
бъде назначено съвместно за няколко компетентни
органа администратори и обработващи, като се отчитат
организационната структура и мащаб.
Мотиви:
С предложения в законопроекта запис се разбира, че
само компетентни органи могат да определят
съвместно едно лице по защита на личните данни, но
не и други администратори и обработващи лични
данни. Считаме, че разпоредбата трябва да е изобщо за
администратори и обработващи, тъй като предвидените
разпоредби се отнасят в пълна степен за тях и е
възможно да има едно лице по защита на данните за
няколко администратора и/или обработващи.
12. Чл. 79. (3) Администраторът и обработващият
лични данни сътрудничат при поискване с комисията
при изпълнението на задачите ѝ.
Предлага:
Администраторът и обработващият лични данни, при
поискване от комисията, сътрудничат при
изпълнението на задачите й.
Мотиви:
По този начин става по-ясно, че ще е необходимо

11. Не се
приема.
Текстът се
отнася само
до
компетентните органи
по
директивата
и не засяга
всички
останали
администратори.

12. Не се
приема.
Предложението е
радакционно и
идентично
на
първоначал209

сътрудничество за комисията.

13. Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл. 83,
параграф 5 и параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
за нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл.
54-56, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от
глава осма администраторът или обработващият лични
данни се наказва с глоба или имуществена санкция от
10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.
Предлага:
Нова алинея (1)
За нарушения, посочени в чл. 83, параграф 5 и
параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и за нарушения
на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 54-56, чл. 80, ал.
1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от глава осма, към
администратора или обработващия лични данни се
дават задължителни указания с определяне на
конкретен срок за изпълнение.

но
предложената
разпоредба.
13. Не се
приема.
Предложението
противоречи
на
регламента.

(2)За повторни нарушения, посочени в чл. 83, параграф
5 и параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и за
нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 5456, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от глава
осма администраторът или обработващият лични
данни се наказва с глоба или имуществена санкция в
размер от 10 000 до левовата равностойност на 20 000
000 евро.
Мотиви:
Базирайки се на принципите за ефективност,
пропорционалност и възпиращ ефект от санкциите
съгласно регламента и на добрите практики на някои
държави от Европейския съюз, които вече са привели
своите национални закони за защита на данните в
съответствие с него, считаме, че и в българското
законодателство трябва да бъдат възприети тези
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принципи (чл. 58 и 83 от Регламента).
14. Чл. 85 (2) За нарушения по чл. 83, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62, чл. 64-69 от
глава осма административното наказание глоба или
имуществена санкция е в размер от 5000 до левовата
равностойност на 10 000 000 евро.
Предлага:
Нова алинея (1)
За нарушения, посочени в чл. 83, параграф 5 и
параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и за нарушения
на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 54-56, чл. 80, ал.
1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от глава осма на
администраторът или обработващият лични данни се
дават задължителни указания с определяне на
конкретен срок за изпълнение..
(2) За повторни нарушения по чл. 83, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62, чл. 64-69 от
глава осма административното наказание глоба или
имуществена санкция е в размер от 5000 до левовата
равностойност на 10 000 000 евро.
Мотиви:
Базирайки се на принципите за ефективност,
пропорционалност и възпиращ ефект от санкциите
съгласно регламента и на добрите практики на някои
държави от Европейския съюз, които вече са привели
своите национални закони за защита на данните в
съответствие с него, считаме, че и в българското
законодателство трябва да бъдат възприети тези
принципи. (чл. 58 и 83 от Регламента).
15. Чл. 86. Когато нарушенията по Регламент (ЕС)
2016/679 и този закон са извършени повторно, се
налага глоба или имуществена санкция в двоен размер
на първоначално наложената, но не повече от
максимално предвидените размери в чл. 83 от
Регламент (ЕС) 2016/679.
Предлага:

14. Не се
приема по
мотивите,
изложени в
т. 13.

15. Не се
приема, тъй
като горните
предложения не са
приети.
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Да отпадне.
Мотиви:
Във връзка с предложенията и мотивите по-горе.
16. ПЗР
Предлага:
§ 8 Подзаконовите нормативни актове по прилагането
на този закон и Правилника за дейността на комисията
се приемат, съответно издават и привеждат в
съответствие в срок до 3 месеца от влизането му в
сила.
Мотиви:
Считаме, че следва да се определи изричен срок, в
който да се изменят подзаконовите нормативни актове
и Правилника на дейността на комисията в
съответствие с новите изисквания.
17. § 34 В Закона за енергетиката (изм., бр. 7 от
19.01.2018 г.) се правят следните изменения:
Чл. 31, т. 3 Извън разходите по т. 2 цените може да
включват невъзстановяемите разходи, свързани с
прехода към конкурентен енергиен пазар, както и
разходите, произтичащи от изпълнение на задължения
към обществото, свързани със сигурността на
снабдяването, включително за защита на обектите,
представляващи критична инфраструктура в
енергетиката, както и за защита на личните данни;

Чл. 98а. (1) Крайният снабдител продава електрическа
енергия при публично известни общи условия.
(2) Общите условия съдържат задължително:
…
7. видовете лични данни, които задължително се
обработват от съответния мрежови оператор,
включително, но не само:
а) имена;
б) Единен граждански номер (ЕГН);

16. Приема
се.

17. Не се
приема по
мотивите,
изложени в
т. 1. В
допълнение,
не е налице
ново
задължение
в областта
на защитата
на личните
данни.
Приема се.
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в) адрес.
Чл. 104а. (1)
(2) Общите условия съдържат задължително:
…
6. видовете лични данни, които задължително се
обработват от съответния мрежови оператор,
включително, но не само:
а) имена;
б) Единен граждански номер (ЕГН);
в) адрес.
Чл. 139в. (2) Договорът по ал. 1 се сключва при общи
условия, предложени от топлопреносното предприятие
или доставчика на топлинна енергия и одобрени от
комисията.
(3) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:
…
9. видовете лични данни, които задължително се
обработват от съответния мрежови оператор,
включително, но не само:
а) имена;
б) Единен граждански номер (ЕГН);
в) адрес.

39.

Асоциация на
банките в
България
Получено по ел.
поща на 14 май

Мотиви:
Считаме, че и в Закона за енергетиката следва да се
направят промени чрез ЗИДЗЗЛД относно
признаването на разходите на енергийните дружества
във връзка с осигуряването на защитата на личните
данни и определяне на законово задължение за
събиране и съхраняване на конкретни категории лични
данни.
1.
По чл. 9, ал. 2
В разпоредбата е предвидено Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД или Комисията) да урежда в
правилник и производствата, които се развиват пред
нея. Считаме, че би било по-правилно производствата

Приема се.

Не се
приема по
отношение
чл. 139в, тъй
като не
считаме за
нужно да
има
задължително изискване
за
включване в
договора на
предложената
информация,
доколкото се
прилагат
общите
правила на
ЗЗД.
1. Не се
приема.
Правилникът е
нормативен
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2018 г. на

pravna@mvr.bg

да бъдат уредени в закона.

акт, който
съчетава
необходимата правна
сигурност с
гъвкавост.
2. По чл. 12
2. Не се
Относно осъществявания от Комисията контрол чрез
приема.
„предварителни" консултации", считаме, че е удачно да Предметът
се регламентира, с каква правна сила ще се ползва
на
становището на Комисията по предварителните
предварител
консултации.
ните
Смятаме също за подходящо чл. 12, ал. 2, където са
консултации
предоставени хипотези, в които Комисията извършва
е изрично
предварителни консултации, да се допълни с
определен в
възможността администраторът да търси и получи
регламента,
предварителна консултация с Комисията при липса на
както и
решение на Европейската комисия относно
правомощия
адекватното ниво на защита на личните данни и
та на КЗЛД
предаване на лични данни на трета държава или
във връзка с
международна организация.
това (чл. 36).
3. По чл. 16
3. Приема се
Съгласно разпоредбата, Комисията води публични
по принцип.
регистри, включително регистър на длъжностните лица Целта на
по защита на данните. Обръщаме внимание, че по
регистъра е
Регламент (ЕС) 2016/679 няма изискване да се
да създаде
оповестява името на длъжностното лице по защита на
публичност.
личните данни. Чрез този регистър администраторите
Предложена
ще са задължени да предоставят информация за
е нова
имената на длъжностните си лица и тази информация
редакция.
ще стане публично достояние, което смятаме за
прекомерно.
Отделно Комисията води вътрешен регистър на
нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон,
както и на предприетите мерки, в съответствие с
упражняването на корекгивните правомощия по чл. 58,
§ 2 от Регламента, който не е публичен. За
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администраторите ще е изключително ценно, ако се
запази практиката в бюлетина, ако се издава такъв, да
се предоставя информация за констатираните
нарушения, препоръките на Комисията и на
предприетите мерки. В тази връзка, ако не се
предвижда да се издава бюлетин, е добре регистъра да
е публичен, като данните за администраторите да са
анонимизирани.
4. По чл. 25в
Считаме, че следва да се включи правило за даване на
съгласие на лица на възраст 14-18 години, което в
момента не е уредено.

4. Не се
приема. Не е
нужно
съгласие за
лице над 14
г. възраст.
5. По чл. 25ж
5. Не се
Считаме, че разпоредбата е твърде неясна и според нас, приема.
надхвърля целите, които налага Регламента за защита
Общото в
на личните данни. Акцентът би следвало да бъдат
предвиделични данни, тяхната обработка и защита, а не
ните
въвеждане на задължения за работодателя, които са
процедури е,
предмет на други нормативни актове,като например,
че изискват
работно време, трудова дисциплина, контрол на
обработване
достъп, използване на вътрешнофирмени ресурси.
на лични
Затова смятаме, че е необходимо прецизиране и
данни, в
преформулирането й, за да не се остава с впечатление
някои
за по-широко приложение на разпоредбите и
случаи с попреуреждане на отношения и задължения по трудовото интрузивен
законодателство.
характер.
Разпоредбата произтича
от чл. 88 от
регламента.
6. По чл. 37а
6. Приема
В чл. 37а заглавието на закона, към който се препраща се.
в ал. 2, следва да се коригира с актуалното му
наименование - Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
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7. По § 22, с който се създава нова глава осма с чл.
42-83
Обръщаме внимание, че съдейки от заглавието на
новата глава осма „Особени правила за защита на
физическите лица във връзка с обработването на лични
данни от компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществения ред и
сигурност и тяхното предотвратяване" би следвало
всички разпоредби на тази глава, от чл. 42 до чл. 83 да
се отнася за обработването на лични данни само за
изброените в заглавието цели. При логически прочит
на текстовете, обаче, се появяват съмнения, дали
разпоредбите не са с общо приложение, а не само за
обработката на данни, свързани с наказателно
преследване.
8. По чл. 85
В чл, 85, ал. 1 и 2 се предвижда въвеждането на
минимален размер на санкциите, които са уредени в чл.
83 от Регламент (ЕС) 2016/679. Смятаме, че нормата на
чл. 83, § 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 е
императивна, с пряко приложение и не позволява на
държавите да я дописват и уреждат по различен начин,
каквото именно се явява въвеждането на минимален
праг на санкциите.
9. По чл. 86
В чл. 86 се предвижда при извършено нарушение
повторно, да се налага глоба или имуществена санкция
в двоен размер. Според нас, е избран твърде
рестриктивен подход при въвеждането на разпоредбата
на чл. 83, § 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, където са
разписани критериите за определяне на размера на
наказанието. В б. „д" на § 2 е посочено само, че при
определяне на размера на наказанието се отчитат

7. Не се
приема.
Текстовете
на Глава
Осма
въвеждат
директивата,
но някои от
нейните
разпоредби
са сходни
или
идентични с
номри от
регламента,
от където
очиевдно
идва
объркването.
8. Приема
се.

9. Не се
приема.
Текстът е
във връзка с
чл. 83, пар.
2, б. „д“ от
регламента.
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евентуални свързани предишни нарушения, извършени
от администратора или обработващия.
10. По чл. 87
Смятаме, че чл. 87, ал. 1 се нуждае от редакция и
прецизиране относно лицата, които ще могат да
съставят актове за установяване на административни
нарушения съгласно чл. 37 от ЗАНН и относно срокове
съобразно чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Предвиденото
упълномощаване от член на комисията или от
комисията като цяло, според нас, е некоректно.
Възможна редакция е, например: „Актовете за
установяване на административните нарушения по чл.
85 и 86 се съставят от длъжностни лица, оправомощени
от председателя на комисията в срок от три месеца от
откриване на нарушителя и не по-късно от една година
от извършване на нарушението".

40.

Асоциация на
българските
застрахователи
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на

Становището е поместено по-горе под т. 14, тъй то е
публикувано и на Портала за обществено обсъждане.

10. Не се
приема.
Необосновано се
стеснява
кръгът от
лица, които
могат да
съставят акт
за
установяване на
административно
нарушение.
Вж
коментарите
по т.14.

pravna@mvr.bg
41.

Асоциация на
професионалните
фотографи
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg

При обсъжданията за промени в ЗЗЛД не са участвали
фотографски организации и са допуснати възможности
за правни казуси засягащи нашите права, поради което
си позволяваме да дадем следните бележки, касаещи
професията ни.
В публикувания Проект на Закон за изменение и
допълненеие на Закона за защита на личните данни не
откриваме нито облекчения, нито пък разяснения с
оглед фотографската дейност. Установява се, че
снимка на физическо лице, от която то може да бъде
идентифицирано по пряк и непосредствен начин,
представлява „лични данни“, както по смисъла на

Приема по
принцип.
Предложена
е нова
редакция с
дерогация от
текстове по
регламента.
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Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), така и на
Общия регламент за защита на данните (по-известен
като GDPR).
В частта на Проекта за портретната фотография се
съдържат проблемни моменти в случаите, когато
някой може да се разпознае на снимката, т.е. за
професионалните фотографи нараства още повече
натиска да сключват всякакви нови и сложни,
обременяващи т.нар. моделрелийзи (договор за снимки
между фотограф и модел).
Тук въпросителната остава още повече за всички онези
хора, които биват снимани случайно на улицата.
Например докато някой върви или изникне интересна
ситуация за фотографиране, която е интересна имненно
заради това, че заснетото лице не знае, че е заснето. В
този случай фотографията би могла да бъде
принудително унищожена от автора, ако е в сила
задължително да се попита сниманото лице дали дава
разрешението си. Това пряко застрашава
всекидневните ангажименти на фотожурналистите.
Нашият законодател, който ще гласува изменение в
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) трябва да
регламентира изключение по отношение на
фотографите. А именно, че фотографите изпълняват
дейността си на основание легитимен интерес поради,
което не подлежат на тези толкова строги изисквания и
установени мерки с предложението за искане на
предварително съгласие.
Ако тези поправки станат реалност, то ще се създават
ситуации, в които заради факта, че определени лица не
са доволни, че някой ги е заснел, а това се отнася за
документалната фотография или медийни събития, те
със сигурност ще използват регламента за защита на
личните данни за да заглушават медийното отразяване.
Биха могли да се появят заплахи с високи глоби и по
този начин ще бъде ощетено правото на обществото за
информация.
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42.

Сдружение за
модерна търговия
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на

Регламентът дава много добра възможност на
националните парламенти да направят известни
промени. Би могло с изменението на ЗЗЛД да се
предвидят изключения за фотографията. В Германия
специално се обсъжда чл. 89, който съдържа
възможност за облекчения на работата на всички хора,
които извършват някаква архиваторска по тип дейност.
Там може да се вкара възможност за закрила на
работата на фотографите и медиите в по-широк
контекст.
Ние, членовете на АПФ, чрез УС, призоваваме
българския законодател да не допуска тези
ограничаващи работата на професионалните
фотографи мерки и да извади творческата фотографска
индустрия от неудобното положение, в което я поставя
задължението за информиране съобразно член 13 от
GDPR.
Нека българският законодател да реагира бързо и да се
възползва от многото дерогации, предвидени за
конкретизиране на нормите на регламента в
националното законодателство на държавите членки на
ЕС.
Становището е поместено по-горе под т. 21, тъй като то Вж
е публикувано и на Портала за обществено обсъждане. коментарите
по т.21.

pravna@mvr.bg
43.

Български червен
кръст
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на

pravna@mvr.bg

Българският Червен кръст - организация със 140годишна история, е признат официално от държавата
със закон (ЗБЧК, обн.ДВ, бр.87 от 29.09.1995 г.) като
доброволна организация в помощ на държавните
органи за подпомагане на нуждаещите се в
съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции
от 12.08.1949 г.
БЧК е част от Международното движение на Червения

Приема се
по принцип.
Предложен е
нов текст.
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кръст и Червения полумесец и е автономна
организация, която подпомага държавата в
хуманитарната област, в подготовката за действия при
военно положение, военни конфликти и бедствия, за
опазване и укрепване здравето на населението и за
възпитанието му в дух на висока нравственост,
милосърдие и благотворителност. За да бъде БЧК в
състояние да изпълнява тези ангажименти, в чл.5, ал.1
от закона е заложено, че държавата подпомага
организацията. На основание на Женевските
конвенции, страна по които е и България, държавите,
подписали същите се задължават да подпомагат
националните дружества на Червения кръст/Червения
полумесец.
В изпълнение на своята разнообразна и мащабна
дейност в полза на уязвимите хора Българският Червен
кръст обработва лични данни и попада под режима на
новите регулаторни изисквания.
В тази връзка, бихме искали да Ви информираме, че
Международният комитет на Червения кръст успешно
е договорил включването в Преамбюла към Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни
(GDPR) на няколко разпоредби (клаузи 46, 73 и 112),
предвиждащи презумпция за законосъобразност при
обработката на лични данни за хуманитарни цели,
ограничения на някои от принципите и правата на
субектите на лични данни за хуманитарни цели и
предаване на лични данни на междуродна хуманитарна
организация при изпълнение на задължение по
Женевските конвенции.
На основание на горното и в рамките на срока за
обществено обсъждане на Проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни, предлагаме на Вашето внимание и Ви
молим в текста на националния закон да бъде
220

44.

Асоциация на
индустриалния
капитал в
България
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на
pravna@mvr.bg

включена разпоредба в следния смисъл:
„ Обработването на лични данни следва да се счита за
законосъобразно и когато е необходимо за
хуманитарни цели, посочени в чл.4 от Закона за
Българския Червен кръст.“
С настоящото декларираме нашата готовност при
нужда да предоставим и всяка друга информация
относно дейността на Български Червен кръст, която
считате за необходима с оглед вземането на решение за
включване в ЗЗЛД на разпоредба в горния смисъл.
Използвам случая да Ви уверя, че Българският Червен
кръст отговорно и законосъобразно събира и обработва
данни на физически лица за изпълнение на своите
дейности в помощ на държавните институции и
уязвимите български граждани и подкрепя стремежа за
модернизиране на уредбата и повишаване
ефективността на прилагането на основното право на
защита на личните данни в Република България.
Асоциацията па индустриалния каптал в
България като официално призната представителна
организация на работодателите се запозна с проекта на
Закон за изменение и допълнение на Закопа за защита
на личните данни, обявен за обществено обсъждане
чрез интернет сайта на Комисията за защита на лични
данни на 30 април 2018 година.
Във връзка с необосновано краткия срок за
обществено обсъждане предлагаме следните
изменения:
1. По §15 от законопроекта, член 256, ал. 1 да
се измени така:
„Чл. 256. (1) Извън случаите по чл. 37, параграф
1 от Регламент (НС) 2016/679 администраторът или
обработващият лични данни задължително определя
длъжностно лице по защита па данните, когато
обработва лични данни на пад 200 000 физически
лица."
Мотиви: Член 37 па Регламент (ЕС) 2016/679 на

1. не се
приема.
Разпоредбата е
отпаднала
поради
постъпили
възражения
по същество.
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Европейския Парламент и на Съвета (Общ регламент
относно защитата на данните) ясно посочва
критериите, при които администраторът и
обработващият лични данни определят длъжностно
лице по защита на данните, а именно:
„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 па администратора или
обработващия лични данни се състоят в операции по
обработване, които поради своето естество, обхват
и/или цели изискват редовно и сис тематично мащабно
наблюдение па 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."
В предложените за общественото обсъждане
„Мотиви към проект на Закон за изменение и
допълнение на Закопа за защита на личните данни" не
виждаме аргументи за предложения нисък праг. Не е
посочено сравнение с практиката в другите държави
членки, а също така е пропусната финансовата тежест,
която ще сс отрази па редица предприятия, за които по
смисъла и в духа на Общия регламент относно
защитата на данните е предвиден облекчен режим.
Смятаме, че предложеното решение (за праг от 10 000)
противоречи и на правителствената политика за
облекчаване на бизнеса откъм административни
тежести.
За нас е необяснимо какво налага въвеждането
на толкова нисък праг (10 000), което би увеличило
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неимоверно административната тежест върху
българския бизнес, особено върху малките и средните
предприятия. Факт е, че в архива на едно малко
предприятие, в което работят от 30 до 50 наети лица,
но е създадено преди 40-50 години, се съдържат над 10
хиляди досиета по реда на Кодекса на труда, кои то
следва да се пазят 50 години. В този смисъл т. 10 от
предложената „11редварителна частична оценка на
въздействието"' е непълна и невярна.

45.

Българска
асоциация на
управляващите

2. По §15 от законопроекта, член 25й, ал. 2 да
сс измени така:
„Член 25й. (2) Комисията приема наредба, с
която определя минималните изисквания към
администраторите при изпълнение на задължението им
по ал. 1."
Мотиви: Определянето на минимални
изисквания, произтичащи от закон, е нормативен
процес и е недопустимо това да става извън
процедурата, предвидена в Закона за нормативните
актове. Не смятаме за правилно КЗЛД да определя
минималните изисквания към администраторите при
изпълнение на задължението им чрез публикация на
интернет страницата си.
Като имаме предвид, че Директива (ЕС) 2016/680 на
Европейския парламент и на Съвета е от 27 април 2016
година, а срокът за обществено обсъждане на
настоящия законопроект практически е осем работни
дни (въпреки твърдението за формално спазване на чл.
26, ал. 4 от Закона за нормативните актове),
Асоциацията на индустриалния капитал в България си
запазва правото да продължи активното си участие в
процеса на приемане на този изключително важен за
българския бизнес и гражданите нормативен акт.
Бихме желали да изразим нашата благодарност за
възможността да предоставим бележки, коментари и
предложения по текста на проекта на Закон за

2. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.
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изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни („Проектозакона“ и „ЗИДЗЗЛД“).
Българската асоциация на управляващите дружества
(БАУД) приветства извършената сериозна и качествена
работа от страна на ръководителите и експертите от
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за
имплементиране на новото европейско
законодателство, регулиращо защитата на личните
данни и за адаптиране на националното
законодателство към изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“ и
“GDPR”).
Считаме, че се прави важна стъпка в уредбата на
дейността по защита на личните данни на гражданите,
като приветстваме стремежа на българските държавни
органи и администрация да подхождат с мисъл и
разбиране за мащабите на дейността на българските
юридически лица и особено - на малките и средни
предприятия (МСП), когато се транспонират
европейски законодателни актове, и да се борят за
съразмерност на приеманото законодателство.
Бихме желали да насочим Вашето внимание към някои
наши бележки, коментари и предложения по
Проектозакона, които ако бъдат отчетени, в още поголяма степен биха съдействали този всеобхватен
нормативен акт да осигури необходимите условия за
защита на личните данни, без обаче предприятията да
понасят прекомерни тежести, несъобразени с мащаба
на дейността им.
1. Като обща бележка считаме, че срокът на
обществената консултация по проекта на ЗИДЗЗЛД
следва да е минимум 30 дни, защото в конкретната
хипотеза не е налице изключителен случай.

1. Приема
се.
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Посоченият в мотивите на ЗИДЗЗЛД аргумент в полза
на необходимостта от намаляване на срока на
обществената консултация е: "В съответствие с чл. 26,
ал. 2 и 4 от Закона за нормативните актове по
законопроекта са проведени обществени консултации с
гражданите и юридическите лица, като срокът за
предложения и становища е намален на 14 дни,
предвид обстоятелството, че наближава крайният срок
за транспониране на Директива 2016/680/ЕС."
Крайният срок за транспониране на Директивата е 4
май 2018 г., но доколкото датата на публикуване на
Директива 2016/680/ЕС е 6 май 2016 г., имало е
възможност в периода от почти две години да се
предприемат необходимите стъпки за транспониране
на Директивата. Предвид дългите срокове за влизане в
сила на новото европейско законодателство за защита
на личинте данни, считаме, че не е налице
"изключително обстоятелство" по смисъла на чл. 26,
ал. 4 ЗНА (форсмажорни обстоятелства като природни
бедствия и стихии, военни конфликти и пр.), които
биха наложили едно по-кратко по време обсъждане на
ЗИДЗЗЛД.
Други конкретни бележки по Проекотзакона сме
1. Вж
изложили в Приложеине № 1 към настоящото писмо.
коментарите
В заключение, изразяваме нашата готовност да
по т. 22
участваме в дискусия и/или работна среща по новото
законодателство, уреждащо дейността по защита на
личните данни, като изложим допълнителни аргументи
в подкрепа на нашите предложения.
1. По § 5 и чл. 9, ал. 2
„(2) Комисията урежда в правилник своята дейност,
дейността на администрацията си и производствата,
които се развиват пред нея, и го обнародва в
„Държавен вестник“.“
Предлагаме да отпадне изразът „и производствата,
които се развиват пред нея“.
Мотиви: Уредбата на производствата пред нея следва
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да се уреждат в закона или в наредба, която да действа
спрямо трети лица. В правилник за дейността
обикновено се уреждат вътрешни отношения, свързани
със структурата, организацията и дейността на КЗЛД и
нейната администрация. Обжалване на правилника
като вид административен акт може да блокира
дейнстта на КЗЛД, докато атакуването на наредба,
която урежда отношения свърцани с прилагането на
закона, няма да има такъв блокиращ дейността на
цялата институция ефект.
2. По §6 и чл. 10, ал. 2
Точки 11 и 14 се дублират. Следва в една точка да се
уреждат правомощията на КЗЛД да издава
подзаконови нормативни актове. Навсякъде в този член
следва да се постановява, че КЗЛД издава актове от
нейната (специална) компетентност не общо в областта
на защита на личните данни, а на законово/нормативно
основание, при законова делегация, т.е по прилагане на
нормативните актове като ЗЗЛД и GDPR. Народното
събрание е органът, който може първично да урежда
отношения, касаещи защитата на личните данни,
поради важността на материята и правата, които може
да бъдат засегнати - с актове съгласно Конституцията –
закони.
3. По §9 и чл. 12, ал. 3 и §19 и чл. 38, ал. 1
Предлагаме сроковете по двата текста да се редуцират,
макар и по различни съображения.
Мотиви: Срокът от 8 и съответно 6 седмици по чл. 12,
ал. 3 при даване на становища от КЗЛД на
администратори на лични данни при предварителни
консултации следва да се намалят. Нуждата от поголяма оперативност и яснота относно дейността на
администраторите на лични дани, когато се изисква
оценка на рисковете, налага това да става в кратки
времеви граници, за да не се създава правна
несигурност и потенциал за нарушаване на правата на

2. Вж
коментарите
по т.22

3. Вж
коментарите
по т. 22
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лицата, чиито лични данни са облект на защита.
Що се отнася до чл. 38, ал. 1, той в Проектозакона
гласи:
„(1) При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС)
2016/679 и този закон всеки субект на лични данни има
право да сезира комисията в едногодишен срок от
узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години
от извършването му.“
Считаме, че лицата следва своевременно да предявяват
претенции и жалби и когато реално са били нарушени
правата им. Прекалено дългите срокове за реакция при
предполагаемо нарушение на права, свързани саъс
защитата на личин данни, са необосновани, доколкото
ако е изминал дълъг срок, през който не са предприети
действия и не са се проявили ефекти и последици от
нарушението, най-вероятно означават, че или не е
имало нарушение или то поникакъв начин не е
засегнало правната сфера на правоимащите лица.
Следва да ес отчита и обсотятелството, че една немалка
част от личните данни се съхранявтнза доста по-кратки
срокове, което ще направи трудно или невъзможно
защитата на предприятията, спрямо които са предявени
претенции.
Освен това, предлагаме навсякъде седмичните срокове
да се преизчислят в дни и/или месеци, доколкото това е
разпространената в България практика при броене на
срокове и по този начин се процедира в повечето
законови актове, в които се предвижда определяне на
срокове за извършване на определени действия.
4. По § 12 (нов чл. 15, ал. 2)
4. Вж
Чл. 15, ал. 2 гласи:
коментарите
...
по т.22
(2) Обучението по ал.1, когато е по искане на
администраторите, обработващите или обучаващите се,
е за тяхна сметка и се заплаща по тарифа, определена
от министъра на финансите.“
Според нас позициите в тарифата следва да бъдат
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уредени на законово ниво като основание и да се
делегира на Министерството на финансите или на
Министерския съвет (с оглед да не се правят чести,
конюнктурни и неоправдани изменения в нея) да
приема тарифа. Това може да се уреди и на ниво закон
по същите съображения и per argumentum a fortiori.
Съответно, за обученията по инициатива на КЗЛД, като
една от вменените задачи и функции на Комисята по
чл. 79, ал. 1, т. 4, за които не се дължат такси, е
желателно е да се предвиди обученията по чл. 79, ал. 1,
т. 4 да се провеждат на определена минимална честота
за определени сектори (напр. финансовия),
включително и с използване на технически средства за
дистанционно обучение.
5. По § 15 и нов чл. 25б, ал. 1 и 3
5. Вж
А) Чл. 25б. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 от
коментарите
Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът или
по т.22
обработващият лични данни задължително определя
длъжностно лице по защита на данните, когато
обработва лични данни на над 10 000 физически лица.
Предлагаме този текст да отпадне, доколкото не се
съдържа в GDPR и представлява случай на gold plating,
т.е. въвеждане на по-тежки и рестриктивни изисквания,
отколкото заложените в европейското законодателство.
Мотиви: При всички случаи, цифрата 10 000 е
произволно заложена, не се основава на предварителни
оценки и статистика, като минимум следва да бъде
увеличена, на базата на проведени проучвания и
анализ, както и да се добави уточнение, че изискването
не се прилага ако личните данни са единствено е-мейл
адреси за целите на кореспонденцията, тъй като това
представлява нисък риск за правата и свободите на
лицата и не предполага мащабна и регулярна
обработка.
Българското законодателство не следва да бъде порестриктивно от европейската рамка за дейността на
администраторите и обработващите лични данни.
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Текстът може да се редактира, като се остави
възможгност по преценка на
администратора/обработващия данните да се назначи
длъжностно лице по зищита на данните (ДЛЗД). Не
следва да се допуска разширяването на основаната на
Регламента уредба (макар той да допуска това).
Хипотезата на чл. 37(1)(б) от GDPR може да се
специфицира с число (10 000 все пак е малко), но да се
запази изискването обработката да бъде редовна и
мащабна. В противен случай в оценката на
въздействието трябва да се включи цената на
наетите/преназначените/обучените длъжностни лица
по защита на данните. Тези аргументи в още по-голяма
сила важат за микропредприятията и МСП.
Б) Чл. 25б, ал. 3
„(3) Длъжностното лице по защита на данните може да
изпълнява задачите си по трудово или служебно
правоотношение, вкл. по вътрешно съвместителство,
или въз основа на договор за услуги. Администраторът
и обработващият не могат да съвместяват и функциите
на длъжностно лице по защита на данните.“
Администраторът и обработващият не са длъжни да
назначават ДЛЗД. Това означава, че тези функции
следва да се поемат от администратора/обработващия
(ако той е ФЛ) и от негови служители или определени
от него лица (ако е ЮЛ), които изпълняват функции,
свързани със защитата на лични данни. Текснът следва
да се поясни, защото прилагането на текста в този му
вид ще означава, че във всички случаи всяко лице,
независимо дали са налице предпоставките за това и
съответен обхват и размер на дейността, ще трябва да
назначава ДЛЗД.
В) По чл. 25д
„Чл. 25д. (1) Когато при упражняването на правото на
свобода на изразяване и информация, включително за
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журналистически цели и за целите на академичното,
художественото или литературното изразяване, се
обработват лични данни на физически лица,
администраторът на лични данни прави преценка за
законосъобразността на обработването във всеки
конкретен случай. Решението на администратора не
може непропорционално да ограничава свободата на
изразяване и информация.“
Предлагаме уточняване дали понятието „академични
цели“ включва в съдържанието си и обучения и
образователни курсове, които се организират от
професионални и браншови организации, подготвят
кадри в своята специализирана област, извън
академични и научни заведения. Ако се възприеме
тясно тълкуване, е възможно да се ограничи и затрудни
дейността по повишаване квалификацията на експерти
от съответните области.
6. По § 22 и чл. 47, т. 2 – предлагаме да се уточни, че
текстът касае лица, осъдени за престъпления, с влязла в
сила присъда (освен ако не се разраничават случаите на
осъдени, но по висящи производства и такива, за които
има влязла в сила осъдителна присъда).
7. По § 22. Разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от
законопроекта вменява задължение за всеки
администратор да поддържа регистър с всички
категории дейности по обработване /респ. ал. 2 - за
обработващите/. Тази разпоредба противоречи на чл. 1,
ал. 6 от проектозакона, както и на духа и смисъла на
GDPR според които политиката за защита на лични
данни следва да отчита специалните потребности на
микропредприятията, малките и средни предприятия.
Именно поради тази причина съображение (13) от
Регламента въвежда дерогация за организации с помалко от 250 служители по отношение на воденото на
регистър. Тази дерогация следва да бъде отразена и в
законопроекта.
8. По §23 и чл. 84, ал. 2

6. Вж
коментарите
по т.22
7. Вж
коментарите
по т.22

8. Вж
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„(2) Мерките по ал. 1 се издават по ред и условия,
коментарите
определени в Правилника за дейността на комисията.“ по т.22
В закона следва да се уредят принудителните
административни мерки, които КЗЛД може да налага.
Това произтича от принципа на законност,
пропорционалност, справедливост и обоснованост на
ПАМ, които се налагат. Не следва на подзаконово ниво
да се уреждат мерки, които могат да създават условия
за административен произвол и налагане на ПАМ,
които е невъможно да бъдат изпълнявани от адресатите
на правните норми. В закона следва да се уредят
възможните ПАМ, които да са numerus clausus, като се
преодстави възможност на субектите на правото да
организират дейността си по начин, който да им
позволява да я съобразяват с изискванията на закона и
възможните последици от неговото нарушаване.
9. По чл. 85
„Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл. 83, параграф
5 и параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 и за
нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 5456, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от глава
осма администраторът или обработващият лични
данни се наказва с глоба или имуществена санкция от
10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.
(2) За нарушения по чл. 83, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62, чл. 64-69 от глава осма
административното наказание глоба или имуществена
санкция е в размер от 5000 до левовата равностойност
на 10 000 000 евро.
(3) За други нарушения по този закон
администраторите и/или обработващите лични данни
се наказват с глоба или с имуществена санкция от 1000
до 5000 лв.“

9. Вж
коментарите
по т.22

Считаме, че следва радикално да се намалят
минималните размери на санкциите.
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Мотиви: Прекалено високият максимален размер,
който произтича директно от GDPR, е въведен с
предупредителна и превантивна цел, съобразен е с
нивото на икономическото развитие на водещите в
стопанско отношение държави, но тези размери не
съответстват на икономическите стандарти в малките и
догонващи по-напредналите в своето развитие
държави-членки на Европейския съюз.
Същата бележка може да се направи и по отношение на
високия размер на санкциите за неизпълнение на
принудителна административна мярка (ПАМ) по чл. 88
(от 2000 до 200 000 лв.), като такъв размер може да се
прилага само ако не е изпълнена влязла в сила ПАМ.
Същото се отнася и до размера на наказанията по чл.
90 („Чл. 90. За други нарушения по Регламент (ЕС)
2016/679 се издава задължително предписание или се
налага административно наказание глоба или
имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 200 000
лв. по реда и условия, определени в чл. 84 и чл. 87.“).
Защо е необходимо да се избегне значителното
увеличаване на санкциите за нарушаване на ЗЗЛД и
Регламента и по-точно – на техните минимални
размери? В европейското законодателство се уреждат
„минимални“ максимални прагове на глобите, но
европейският законодател оставя на националните
регулатори да установят минималните прагове, имено
поради необходимост да се спази принципът на
пропорционалността, да се отчете националната
специфика и размерите, ниво на развитие и
икономическите стандарти на отделните държавничленки на Европейския съюз. В практиката
изобилстват случаи на формални нарушения или
нарушения без вредоносен резултат и без да се
създават заплахи за нормалното функциониране на
системата от отношения по защита на личните данни.
По отношение на такъв тип нарушения не е
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целесъобразно да се налага завишени по размер
санкции, като следва на правоприлагащите органи да
се предостави възможност да отчитат в по-голяма
степен характера и тежестта на нарушенията. В
последните години няма и фундаментална промяна в
параметрите на икономиката, които да оправдават
увеличаване на минималните размери на санкциите.
В тази връзка, предлагаме сериозно количествено
редуциране на минималните размери на санкциите по
ЗЗЛД, но не по-малко от два пъти спрямо
предложените нива.
10. По чл. 87, ал. 5 – считаме, че глобите и
имуществените санкции следва да не постъпват в
бюджета на КЗЛД, а в централния държавен бюджет.
В тази връзка предлагаме следната редакция на
текста:
„Чл. 87, ал 5. Глобите и имуществените санкции,
наложени от комисията, се внасят в държавния бюджет
по сметка на Националната агенция за приходите.”

10. Вж
коментарите
по т.22

Мотиви: считаме, че събраните суми от
наложени имуществени санкции следва да се насочват
към държавния бюджет, за да се избегнат фискалните
съображения при налагането на най-тежките
имуществени санкции и глоби и да се постави фокуса
върху превенцията, с цел постигане на целите на
закона и висока степен на обществено доверие в
законността и справедливостта на налаганите санкции.
По подобен начин са уредени отношенията, свързани
със събирането на глоби и имуществени санкции в
Закона за Комисията за финансов надзор, който може
да послужи за модел за уреждане на тази материя,
доколкото създава условия и гаранции за избягване на
конфликти на интереси и самоцелно налагане на глоби,
без да има възможност постъпленията от глоби и
санкции да се използват за материално стимулиране на
администрацията.
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Национално
сдружение на
общините в
Република
България
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на
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11. По чл. 89, ал. 2
„(2) Административните наказания и/или
принудителните административни мерки по Регламент
(ЕС) 2016/679 по ал. 1 се налагат с решение на
комисията по ред и условия, определени в Правилника
за дейността на комисията.“
Административните наказания следва да се налагат по
реда на ЗАНН или въз основа на специални правила,
разписани на законово ниво, ако ЗАНН (съответно
НПК) се прилагат субсидиарно.
1. По § 6, за чл. 10, ал. 5 – предлагаме текстът да се
прецизира, като се уточни кръгът на от задължените
лица, които следва да приемат кодекси за поведение.
Мотиви: С цел унифициране на правилата и
процедурите относно задължението за съставяне и
приемане на подобни кодекси за поведение.

11. Вж
коментарите
по т.22

Не се
приема.

Чл. 40 от Регламента урежда
приемането на кодекси като
незадължителна мярка за
администратори в определен
сектор или бранш.

2. По § 7 за създаване на чл. 10а – предлагаме да се
добавят две нови точки, както следва:
„4. Издава указания за прилагането на чл. 25ж.
5. изготвя образци на документи“
Мотиви: КЗЛД би следвало незабавно да започне
разработването и издаването на примерни образци
(бланки с минимално задължително съдържание) по
прилагане на Регламент 2016/679 и да ги публикува на
своя интернет сайт (подобно на образците на
Агенцията за обществените поръчки). Това ще е
необходимо най-вече за образец на бланката за
информирано съгласие за обработка на данни, за
вътрешните правила за обработка на лични данни,
както и на регистрите на дейностите по обработване.
Подобно публикуване на утвърдени от Комисията
стандартни образци и съответни указания към тях ще
доведе до предотвратяване на евентуално
противоречиво прилагане на разпоредбите, водещи до
тежки нарушения и съответно на превратно
административно тълкуване при предстоящите

Не се
приема.

Регламентът предвижда в кои
случаи надзорните органи
могат да издават примерни
документи(напр. стандартни
клаузи в отношенията
администратор-обработващ).
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проверки за спазване на нормите на Регламента и
Закона.
Не без значение е и фактът, че към момента вече
съществуват издадени указания, презентации и бланки
(образци) от страна на Европейския комитет за защита
на данните и на други национални комисии/агенции в
ЕС, което би улеснило КЗЛД в процеса на тяхното
разработване.
Като се има предвид, че и досега КЗЛД имаше право да
издава методически указания, но за съжаление това не
се случваше често, предлагаме в ПЗР да се посочи, че
Комисията, в едномесечен срок от влизане в сила на
закона приема Образец на бланката за информирано
съгласие за обработка на данни, на вътрешните
правила за обработка на лични данни, както и на
регистрите на дейностите по обработване.
На един по-късен етап може да се помисли и за
задължителни указания относно изискванията на
информационните системи (софтуер) и как трябва да се
извършва предварителна оценка на въздействието
съгласно Регламент 2016/679 и сертификация за
съответствие.
3. По § 9, за чл. 12, ал. 3 – предлагаме удължаването на
срока за даване на становище на администратора да
бъде намален на 3 седмици, вместо посочените 6
седмици.
Мотиви: Считаме, че срокът, който е предвиден в
момента е твърде дълъг, предвид важността на
предварителните консултации, описани в ал. 2.
4. По § 15, за чл. 25б, ал. 2 – предлагаме да се уточни
къде следва да се публикуват данните на длъжностното
лице по защита на личните данни.
Мотиви: Предложението ни е техническо и цели
въвеждане на яснота относно прилагането на
цитираната разпоредба.

3. Не се
приема

3. Срокът е определен в чл. 36
от регламента.

4. Не се
приема.

4. В съответствие с принципа на
отчетност, администраторът сам
преценява по какъв подходящ начин
да публикува данните (напр. на
интернет страницата си)
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5. По § 18, за чл. 37а, ал.2 – предлагаме посочения
„Закона за електронния документ и електронния
подпис“ да бъде заменен със „Закона за електронно
управление“.
Мотиви: В Закона за електронното управление е
предвиден редът за подаване на заявления по
електронен път. Предложението цели коректно
синхронизиране на двата нормативни акта.

47.

Становище от:
1. Адвокатско
дружество
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2018 г. на

5. Приема
се.

1. Приема
1. Срок за обществено обсъждане
Срокът на обществената консултация по Проекта за
се.
нормативен акт следва да е 30 дни, защото в
конкретната хипотеза не е налице изключителен
случай. Посоченият в мотивите на ЗИД аргумент в
полза на необходимостта от намаляване на срока на
обществената консултация е: „В съответствие с чл.
26, ал. 2 и 4 от Закона за нормативните актове по
законопроекта са проведени обществени консултации
с гражданите и юридическите лица, като срокът за
предложения и становища е намален на 14 дни,
предвид обстоятелството, че наближава крайният
срок за транспониране на Директива 2016/680/ЕС.“
Крайният срок за транспониране на Директивата е 4
май 2018 г. В същите тези мотиви е изрично посочена
датата на публикуване на Директива 2016/680/ЕС - 6
май 2016 г., т.е. администрацията е разполагала с почти
2 години за транспониране на Директивата. Не би
следвало това обстоятелство да се тълкува за
"изключително обстоятелство" по смисъла на чл. 26,
ал. 4 ЗНА (форсмажорни обстоятелства като природни
бедствия, аварии, война, терористичен акт и други
подобни). Поради това считаме, че обществената
консултация във връзка с конкретния Проект на
нормативен акт следва да се проведе в пълния 30дневен срок, защото в противен случай не би
отговаряла на изискванията на ЗНА.
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2. Отчитане на специалните нужди на
микропредприятията, малките и средните
предприятия
В член 1 от Проекта се посочва, че последният отчита
специалните потребности на микропредприятията,
малките и средни предприятия. Никъде в Проекта не са
отчетени тези потребности. Предложението ни е да
бъде добавени конкретни разпоредби относно
микропредприятията, малките и средни предприятия,
които да давят ясна и конкретна рамка на облекчения
режим по отношение на видовете предприятия. Част от
облекчения режим при тези предприятия може да бъде
отпадането на задължението за поддържане на
регистри на дейностите по обработване
(администратори или обработващи), като се вземат
конкретните облекчения, посочения в чл. 30 от
Регламента. Предложените облекчения следва да
съобразят действителното правно положение на
цитираните категории администратори/обработващи,
при съобразяване с мащабността и целите на
обработване.
3. Липса на определение за „висок риск“
Член 12, ал. 2 от Проекта посочва, че „оценката на
въздействието върху защитата на данните покаже,
че обработването ще породи „висок риск“. В Проекта
липсва дефиниция кои дейности по обработване
представляват „висок риск“ или дали посоченият текст
съответства на предвижданията на Наредба № 1 за
минималното ниво на технически и организационни
мерки и допустимия вид защита на личните данни. Ако
това е целта на Проекта, считаме че следва да има
изрична референция към наредбата или подобни
определения да бъдат включени в Проекта. За
прецизност на Проекта следва да бъде дадена законова
дефиниция на „висок риск“ в Допълнителните
разпоредби.
4. Длъжностно лице по защита на данните
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В чл. 25б, ал. 1, Проектът предвижда, че
„администраторът или обработващият лични данни
задължително определя длъжностно лице по защита
на данните, когато обработва лични данни на над 10
000 физически лица.“. Считаме, че така създаденият
текст е изключително неясен като за някои
администратори и обработващи може да е
рестриктивен, а за други такива да е облагодетелстващ.
Предложеният текст ще създаде задължение за
назначаване на длъжностно лице по защитата на лични
данни за изключително голям брой дружества, без това
да е необходимо и да съответства на идеята и логиката
на Регламента, защото в самия текст липсва конкретика
на разпоредбата за обработването на какви категории
лични данни на над 10 000 лица ще бъде задължително
да бъде определено длъжностно лице по защита на
данните.
Основният проблем идва от липсата на яснота в самия
Проект, дали броят от 10 000 физически лица дава
правна дефиниция на понятието „мащабно“ или е
съвсем отделен критерий, създаден отделно от вече
въведените в Регламента и какво налага неговото
въвеждане. В Мотивите към Проекта не изяснен
въпросът защо е необходимо да се въведе това ново
специфично изискване в България. Сериозно
отражение предложеният текст ще има при
администраторите и обработващите с регистър
звукозапис и/или видеонаблюдение. Тези
администратори/обработващи ще са затруднени да
следят броя физически лица, за които обработват
данни, за да определят необходимостта от назначаване
на длъжностно лице по защита на личните данни.
Член 37 от Регламента определя, че
„Администраторът и обработващият лични данни
определят длъжностно лице по защита на данните
във всички случаи, когато:
a) обработването се извършва от публичен орган или
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структура, освен когато става въпрос за съдилища
при изпълнение на съдебните им функции;
b) 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
c) 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.“
Проектът не отразява издадените от Работна група за
защита на личните данни по чл. 29, Насоки за
длъжностните лица по защита на данните, последно
преразгледани и приети на 05.04.2017 г.
Нито една от посочените хипотези в Регламента не
кореспондира единствено с количествен критерии на
субектите на данни, чиито данни се обработват.
Единствената индиция за определен брой субекти на
данни е прилагателното „мащабно“ по отношение на
събирането на специални категории данни. С оглед на
гореизложеното, дори да приемем, че държавитечленки могат да определят конкретен брой субекти на
данни, при обработването, на които да считаме че
последното е „мащабно“, то не са спазени останалите
изискванията на разпоредбата в Регламента –
обработването да бъде на специални категории данни.
От текста на Проекта може да се направи заключение,
че при събиране на каквито и да е данни на поне 10 000
физически лица трябва да бъде назначено длъжностно
лице по защита на личните данни. Така предложения
текст на чл. 25б, ал. 5 би създал практика, която ще се
различава от общата на европейско ниво, което е в
противоречие със самата идея за кодифициране, т.е.
унифициране на правната рамка на защитата на лични
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данни във всички държави членки.
Следва да се изтъкне, че в така предложения текст на
чл. 25б, ал. 5 не се отчита и времевият период, за който
би следвало един администратор или обработващ да е
достигнал броя от 10 000 физически лица. Следва ли да
се счита, че личните данни трябва да бъдат
обработвани – от момента на започване на дейността
на администратора или към конкретен бъдещ момент.
Предложението ни е текстът на чл. 25б, ал. 1 да
отпадне изцяло, като бъде заменен от въвеждане на
дефиниции на „редовно и систематично мащабно
обработване“ в допълнителните разпореди като се
вземат под внимание Насоки за длъжностните лица по
защита на данните, последно преразгледани и приети
на 05.04.2017 г.
5. Определяне на срок за съхранение на лични
данни на участници в процедура по подбор
Считаме, че определянето на срок за съхранение на
личните данни на кандидати за работа следва да се
съобразен с целта за обработване на личните данни, а
именно подбор на кандидатите за конкретна позиция.
Съгласно принципите на Регламента личните данни
следва да бъдат „съхранявани във форма, която да
позволява идентифицирането на субекта на данните
за период, не по-дълъг от необходимото за целите“.
От Мотивите към Проекта не става ясно защо
предложения срок от „не по-дълъг от три години“ би
бил приемлив. Процедурата по-подбор на персонал е
свързана с конкретна цел. Считаме, че така
определеният срок от 3 години не отговаря на
принципите на Регламента и следва да бъде органичен
във времето.
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Предложение за промяна на чл. 25з, ал. 1:
„Работодателят/органът по назначаването определя
срок за съхранение на лични данни на участници в
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процедури по подбор на персонала, който не може да
бъде по-дълъг от 6 месеца от завършване на
процедурата по подбор на персонал за конкретната
позиция.“
6. Съгласието като основание за обработване на
лични данни за работници и служители
Считаме, че редакцията на чл. 25и от Проекта
противоречи на принципите на Регламента и на
задължителни тълкувания на Работната група за
защита на личните данни по чл. 29 в становище № 2 от
2017 относно обработване на лични данни на
работното място от 08.06.2017 г. Считаме за
неправилно да се приема, че съгласието може да бъде
годно основание за обработване на лични данни в
контекста на трудовите правоотношения, поради
тяхното естество. По-притеснителна е втората
алтернативно дадена хипотеза в случаите, когато
личните данни не се изискват на основание нормативен
акт. Както самата Работна група е обяснила, в
правоотношението работник – работодател не може да
бъде дадено свободно съгласие поради наличието на
контролна и задължаваща функция на работодателя
спрямо работника, както и на отношението им на
субординация. Проектът противоречи на
задължителните тълкувания на работната група. В
Мотивите не е изяснено какво налага тази специална за
България уредба на отношенията между работник и
работодател. Предложението ни е чл. 25и да отпадне от
Проекта.
7. Липса на определение за автоматизирано
обработване
В текста на чл. 63 от Проекта е посочено, че „в
системите за автоматизирано обработване се водят
записи (логове) най-малко за следните операции по
обработване: събиране, промяна, справки, разкриване,
включително предаване, комбиниране и изтриване.“ В
Проекта липса определение на понятието „системи за
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автоматизирано обработване“ и се създава
противоречие дали в тях се включват всички системи,
които изцяло или частично могат самостоятелно да
обработват данни. Липса на понятие създава неяснота
дали под системи за автоматизирано обработване се
разбират камери, компютри и/или други системи,
които са способни да извършват обработване
самостоятелно, без човешка намеса (например
автоматично изтриване на имейли през определен
период, автоматично унищожаване на записите от
камери чрез презаписване) и т.н. Считаме, че
Регламентът използва понятието „автоматизирано
вземане на индивидуални решения“ визирайки системи,
които са годни да извършват профилиране. Считаме за
непропорциално, спрямо целите на Регламента,
въвеждането на изискване за водене на регистър на
логовете и дейностите по обработване на всички
системи, които могат да извършват автоматизирано
обработване. Въвеждане на понятие за „системи за
автоматизирано обработване“ би изчистило
противоречието посочено по-горе.
8. Имплементиране на текстове от Регламента
Не на последно място, считаме, че преписването на
текстове от Регламента е не само ненужно поради
непосредственото му действие на територията на
Република България, но и неправилно поради
възможността за неправилна интерпретация на
Регламента, поради особеностите на структурната му
цялост.
9. Липсва определяне на вида санкция, която ще
бъде налагана на публичните органи
Държавите членки следва да определят дали и до каква
степен публичните органи следва да подлежат на
административни наказания „глоба“ или „имуществена
санкция“. Налагането на административно наказание
„глоба“ или „имуществена санкция“ или отправянето
на предупреждение не засяга упражняването на други
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правомощия на надзорните органи или прилагането на
други санкции по настоящия Регламент.
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I. Становище относно определения 14-дневен срок за I. Приема се.
предложения и становища
Считаме, че определеният срок за внасяне на
предложения и становища относно Проекта за
изменение и допълнение за Закона за защита на
личните данни („ЗИДЗЗЛД“ или „Проекта“) не
съответства на предвиденото в чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Действително, ал. 4 от цитирания
член позволява на проектосъставителя да определи
срок, който е по-кратък от тридесет дни, но единствено
при наличие на „изключителни случаи“.
Обстоятелството, че наближава крайния срок за
транспониране на Директива 2016/680/ЕС, както е
посочено в мотивите към Проекта, само по себе си
няма как да представлява „изключителен случай“, т.к.
администрацията е разполагала с почти две (2) години
за изготвяне, съгласуване и внасяне на Проекта.
Нещо повече, стартирането и провеждането на
обществената консултация в период на празници (а
именно 1-ви и 6-ти Май) допълнително ограничава
възможността на заинтересуваните лица да изразят
своята позиция по предложените текстове.
С оглед гореизложеното предлагаме срокът за внасяне
на предложения и становища по Проекта да бъде
удължен съобразно чл. 26 от Закона за нормативните
актове.
II. Принципни предложения
1. Теленор предлага особените правила във връзка
със защитата на физическите лица по отношение на
обработването на лични данни от компетентните
органи за целите на предотвратяването,
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разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на
наказания, включително предпазването от заплахи
за обществения ред и сигурност и тяхното
предотвратяване да се изключат от приложното
поле на ЗИД на ЗЗЛД.
Мотиви:
Съгласно чл. 4, т. 7 от Регламента (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016 г.), наричан понататък „Регламент/а”, „администратор“ означава
физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която сама или съвместно
с други определя целите и средствата за обработването
на лични данни, т.е. Регламента обхваща дейността, на
една голяма част от администраторите на лични данни
независимо от тяхното качество- държавен орган или
частен субект. От друга страна съгласно въведената с
нов §1а „Дефиниции по глава осма” ,т. 8 дефиниция „администратор“ означава компетентният орган,
който сам или съвместно с други органи определя
целите и средствата за обработването на лични данни;
когато целите и средствата за това обработване се
определят от правото на Европейския съюз или
правото на Република България, администраторът или
специалните критерии за неговото определяне могат да
бъдат установени в правото на Европейския съюз или в
националното законодателство. Следва да се отбележи,
че това е само един пример за множество идентични
термини, които се употребяват в ЗИД на ЗЗЛД в повече
от един смисъл, в зависимост от систематичното им
място. Подобен нормотворчески подход изключително
затруднява цялостното възприятие на нормативния акт,
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като прави същия нехомогенен и не съответства на
нормата на чл. 32, ал. 2, т. 3 от Указ № 883 за
прилагане на Закона за нopмaтивнитe aктoвe, съгласно
която в дoпълнитeлнитe paзпopeдби ce включвaт
oбяcнeния нa думи или изpaзи, кoитo ce упoтpeбявaт
мнoгoкpaтнo в нopмaтивния aкт или чиeтo oбяcнeниe
нe e възмoжнo дa ce дaдe в cъoтвeтния тeкcт.
ЗИД на ЗЗЛД едновременно въвежда мерките за
изпълнение и прилагане на Регламента и особените
правила във връзка със защитата на физическите
лица по отношение на обработването на лични
данни от компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването
или наказателното преследване на престъпления
или изпълнението на наказания, включително
предпазването от заплахи за обществения ред и
сигурност и тяхното предотвратяване. Този подход е
в противоречие със Закона за нормативните актове
(ЗНА). Според чл. 3, ал. 1 от ЗНА законът е нормативен
акт, който урежда първично или въз основа на
Конституцията обществени отношения, които се
поддават на трайна уредба, според предмета или
субектите в един или няколко института на правото
или техни подразделения. В конкретния случай, нито
предмета на правна на уредба, нито субектите са едни
същи. В този смисъл не може да се сподели изразеното
от вносителя в мотивите към ЗИЗ на ЗЗЛД виждане, че
въпреки различната правна природа на двата акта
на правото на ЕС (регламент и директива) анализът на
техните норми показва, че синхронизираното с тях
национално законодателство следва да бъде уредено в
един национален правен акт – в Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни.
2. В §23 от Проекта следва да се посочи валутата, в
която се налага съответното административно
наказание, глоба или имуществена санкция, тъй
като не навсякъде в текстовете това е направено.
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редакция.
3. Теленор е на мнение, че в Преходните и
заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЗЛД:
3.1. Следва да се предвиди срок за приемане на нов
или привеждане на действащия Правилник за
дейността на комисията и на нейната
администрация(Правилинк/а) в съответствие със
ЗИД на ЗЗЛД . В допълнение, предлагаме във
всички текстове, в които има препратки към
Правилника същият да е с идентично
наименование, тъй като се наблюдава
несъответствие.
Мотиви:
Доколкото ЗИД на ЗЗЛД предвижда редица дейности
да бъдат уредени в Правилника, някои от които нови
(като напр. §7 от Проекта , с който се създава чл. 10г,
ал. 2 и предвижда формите на участие в механизма за
съгласуваност, предоставянето и искането на
взаимопомощ и участието в съвместни операции, както
и процедурите, по които те се реализират да се уреждат
с правилника за дейността на комисията и нейната
администрация, §13 от Проекта- за реда за водене на
регистри , § 15 от Проекта и по-конкретно чл. 25б, ал. 2
относно задължението на администраторите, които
имат определено длъжностно лице по защита на данни,
за уведомяване на Комисията за защита на личните
данни (КЗЛД/Комисията) по отношение на формата и
съдържанието на уведомлението и реда за подаването
му, §23) предлаганата от нас уредба ще внесе
сигурност в праните отношения.
3.2. Предлагаме по отношение на задължението по
§15 от Проекта, предвидено в чл. 25ж, ал. 1 в
преходните и заключителните разпоредби на ЗИД
на ЗЗЛД да се предвиди срок за привежда на
дейността на работодател/орган по назначаването в
съответствие със ЗИД на ЗЗЛД.
Мотиви:

3.1. Приема
се.

3.2. Не се
приема.
Посочените
дейности по
обработване
на данни и
към момента
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Доколкото Регламентът в чл. 88 предвижда, че
държавите членки могат със закон или с колективни
споразумения да предвидят по-конкретни правила, за
да гарантират защитата на правата и свободите по
отношение на обработването на личните данни на
наетите лица по трудово ли служебно правоотношение,
по-специално за целите на набирането на персонал,
изпълнението на трудовия договор, включително
изпълнението на задълженията, установени със закон
или с колективни споразумения, управлението,
планирането и организацията на работата, равенството
и многообразието на работното място, здравословните
и безопасни условия на труд, защитата на имуществото
на работодателя или на клиента, както и за целите на
упражняване и ползване на индивидуална или
колективна основа на правата и облагите от заетостта,
а също и за целите на прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение. обработване на лични
данни в контекста на трудови/служебни
правоотношения и посочената разпоредба попада сред
изброените, то Регламента няма пряко действие и не
може да се предположи, че работодателят/органът по
назначаването е бил длъжен или е могъл да предвиди
необходимостта от приемане на предвидените правила
и процедури към момента на влизане в сила на ЗИД на
ЗЗЛД.
3.3. Предлагаме по отношение на задължението по §
15 от Проекта, предвидено в чл. 25й в преходните и
заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЗЛД да се
предвиди както срок за определяне на минимални
изисквания от страна Комисията, така и срок за
привежда на дейността на
администратора/обработващия за привеждане на
дейността в съответствие със ЗИД на ЗЗЛД.
Мотиви:
Предлаганата от нас уредба ще внесе сигурност в
праните отношения. Тъй като актът на Комисията е

следва да
отговарят на
изискванията за защита
на личните
данни и в
този смисъл
е
необосновано
предвиждане на
отлагателен
срок.
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съображения
та, изложени
в т.3.2.
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нормативен по своето естество (т.к. съдържа правила за
поведение, имащи нееднократно действие), следва в
закона да се уреди срок за привежда на дейността на
администратора/обработващия в съответствие със ЗИД
на ЗЗЛД.
III.
III. Предложения по конкретни текстове от
Проекта
1. По §6, т. 2 от Проекта.
1.1. Да се прецизира номерацията на текста.
Мотиви:
Липсва последователност в изброяването на точките
към ал. 2.
1.2. Да отпадне ал. 2, т. 15.
Мотиви:
Текстът на т.15 възпроизвежда нормата на чл. 57, §1, б.
„н” от Регламента. Доколкото Регламентът име пряко
действие и е част от вътрешното право на държавите
членки не следва да се преповтарят норми във
вътрешното законодателство.

1.1. Приема
се.
1.2. не се
приема.
Нормата
разписва
общите
правомощия
на КЗЛД и с
оглед правна
сигурност е
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националното
законодателство. Чл. 57,
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с предложения от
вносителя
текст.
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2. По §6, т. 4 от Проекта
Предлагаме прецизиране на нормата на ал. 3, както
следва:
"(3) В качеството й на надзорен орган по смисъла на
Регламент (ЕС) 2016/679 Комисията изпълнява
задачите, възложените на надзорните органи задачи.
“
Мотиви:
Предложената с Проекта редакция създава неяснота, в
контекста и на нормата на §1 от Проекта, с който се
приема нова редакция на чл. 1, ал.4, т. 1. където
Комисията е определена като единствен надзорен
орган, отговорен за защита основните права и свободи
на физическите лица във връзка с обработването и
улесняване свободното движение на личните данни в
рамките на Европейския съюз, без да е направена
референция към регламента.
3. По §6, т. 6 от Проекта
Предлагаме ал. 5 да отпадне
Мотиви:
Текстът на ал. 5 възпроизвежда нормата на чл. 57, §1,
б. „м” от Регламента. Доколкото Регламентът име
пряко действие и е част от вътрешното право на
държавите членки не следва да се преповтарят норми
във вътрешното законодателство.
4. По §7 от Проекта
Предлагаме прецизиране на нормата на чл. 10а, ал.
2.
Мотиви:
Считаме че текстът на т. 1 е неясен. Действително
съгласно чл. 58, параграф 5 от Регламента е
предвидено, че всяка държава членка урежда със закон
нейният надзорен орган да има правомощието да
довежда нарушенията на настоящия регламент до
знанието на съдебните органи и по целесъобразност да
инициира или по друг начин да участва в съдебни
производства, с цел осигуряване на изпълнението на

2. Не се
приема.
Предложението е
редакционно

3. Приема по
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редакция.
4. Приема се
частично. В
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закон. Всяко
допълнително
уточнение
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настоящия регламент, но считаме, че посоченото
изискване вече е налично в българското
законодателство доколкото КЗЛД има право да участва
във всички съдебни процедури по оспорване на
издадените от комисията актове. В случай, че
вносителят влага друг смисъл в посочената разпоредба
следва да доразвие нормата на чл. 10а, ал. 2, т. 1, тъй
като от предложената редакция не става ясно каква е
процедурата, по която ще се сезира съда. Не е ясно и за
какво нарушение на Регламента ще бъде сезиран съда,
като и какви са правомощията на съда в този случай.
Считаме че текстът на т. 3 също е неясени.
Задължителните предписания по т. 2 по своя характер
също са принудителни административни мерки (ПАМ),
тъй като с тях се предписва определено поведение на
субекта, което същият не би предприел по собствена
воля. Освен това всички мерки, посочени в чл. 10а, ал.
1 от Проекта имат същия характер. Поради това
формулировката на т. 2 и т. 3 би създала изключителни
затруднения както за Комисията, така и за съда при
преценка на законосъобразността на нейните актове. В
допълнение считаме, че Проектът не изяснява правната
природа на указанията на Комисията, което води до
неяснота относно приложимия ред и условия за
тяхното издаване, съобщаване и оспорване.
Съгласно чл. 22 и чл. 23 от ЗАНН за предотвратяване и
преустановяване на административни нарушения,
както и за предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от тях, могат да се прилагат ПАМ, като
случаите, когато могат да се прилагат принудителни
административни мерки, техният вид, органите, които
ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и
редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния
закон или указ. Нормите в този специален раздел III, в
глава втора на ЗАНН препращат към конкретните
уредби за налагане на ПАМ в специалните закони,
включително по отношение на техния вид. В този

би довело до
ограничаване на
нейното
приложение.
По
отношение
другите
коментари е
предложена
нова
редакция.
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смисъл простото предоставяне на органа на
правомощието да налага ПАМ е в противоречие с
природата на посочената мярка. Поради нейния
характер тя създава неблагоприятна намеса в правната
сфера на субектите и те следва да имат яснота по
отношение на случаите и видовете мерки, които ще
бъдат предприети по отношение на тях.
5. По § 9, т. 2 от Проекта
Предлагаме ал. 2, т. 2 да отпадне
Мотиви:
Считаме, че не е налице норма от Регламента, която да
дава възможност за предвиждане на такова
правомощие на надзорния орган в националното
законодателство, което освен това е неясно. Не е
посочено дали решението но КЗЛД следва да е влязло в
сила. Освен това не става ясно това индивидуален
административен акт, по отношение на отделен
администратор ли е или общ административен акт по
отношение на група администратори.
5. По § 9, т. 4 от Проекта
Предлагаме да се прецизира разпоредбата на ал. 4
както следва:
„(4) Проверки (одити) се извършват по инициатива на
комисията, по молба на заинтересовани лица или след
подаден сигнал”
Мотиви:
Предложената от вносител редакция води до извода, че
за да може комисията да извърши проверка следва при
всички случаи да има подаден сигнал, което би
препятствало контролните функции на органа, затова
предлагаме подаването на сигнал да е алтернативна
възможност. На мнение сме, че би било целесъобразно
да се предвиди в допълнителните разпоредби
дефиниция на понятията „заинтересовани лица” и
„сигнал”, за да е ясно каква е разликата по отношение
на субектите, които има право да предприема
съответните действия. Видно от систематичното място

5. Приема
се.

5. Приема
се.
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на понятието „сигнал” в него не се влага смисъла по
чл. 107, ал. 4 от АПК, съгласно който „сигнали могат
да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо
управление на държавно или общинско имущество или
за други незаконосъобразни или нецелесъобразни
действия или бездействия на административни органи
и длъжностни лица в съответните администрации, с
които се засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица.”
6. По § 9, т. 5 от Проекта
Предлагаме да се прецизира текста на
предложеното изр. 2
Мотиви:
Вж. мотивите по §7 от Проекта. Освен това считаме, че
като цяло следва да се прецизира реда, по който се
налагат принудителните административни мерки,
предвидени в този закон и Регламента, доколкото има
несистематичност. Докато нормата по настоящия
параграф предвижда ПАМ да се налагат по реда на
АПК, а текста на §23, с който се предлага редакция на
чл. 89, предвижда това да става по реда на Правилника.
На мнение сме, че ред за прилагане на ПАМ не може
да се урежда в подзаконов акт, т.к. това би влязло в
пряко противоречие с общите принципи за прилагане
на ПАМ, съдържащи се в чл. 22 и чл. 23 от Закона за
административните нарушения и наказания.
7. По §10 от Проекта
Предлагаме да се прецизира разпоредбата на Чл.
12а, ал. 1 както следва:
„Чл. 12а. (1) Наличието на търговска, производствена
или друга защитена от закона тайна не може да бъде
основание за отказ от съдействие от страна на
администратора или обработващия при
осъществяване задачите и правомощията на
комисията.”
Мотиви:
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Обработващите също са задължени субекти, които
следва да спазват Регламента и разпоредбите на
националното законодателство в областта на защита на
личните данни, поради което предлагаме задължението
да обхване и тях.
8. По §13 от Проекта
Предлагаме да отпадне т. 1 от ал. 1 на чл. 16.
Мотиви:
Считаме, че не е налице норма от Регламента, която да
предвижда регистрационен режим за длъжностните
лица по защита на данните, съответно да изисква от
надзорните органи да поддържат публични регистри за
тях.
Член 37, параграф 7 от Регламента предвижда
задължение на администраторите да:
 публикуват данните за контакт на определеното от тях
длъжностно лице по защита на данните; и
 съобщят на комисията данните за контакт на
определеното от тях длъжностно лице по защита на
данните.
Посочената по-горе разпоредба е израз на принципите
за прозрачност и отчетност, но от нея не може да бъде
изведено задължение за регламентирането на нов
регистрационен режим

9.По § 15 от Проекта
9.1. Предлагаме текста на чл. 25б, ал. 1 да отпадне,
алтернативно да се прецизира.
Мотиви:
Съгласно Мотивите на вносителя администраторите и
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се. Нормата
е отпаднала.
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обработващите следва задължително да определят
длъжностното лице по защита на личните данни
(ДЛЗЛД) в трите хипотези по чл. 37, параграф 1 от
Регламента (публичен орган или орган на местно
самоуправление; системно и мащабно наблюдение на
субектите на данните; мащабно обработване на
специални (чувствителни) лични данни). В
допълнение, със ЗИД на ЗЗЛД се предлага
задължително определяне на длъжностно лице по
защита на данните и в случай, че се обработват лични
данни на над 10 000 физически лица. Доколкото чл. 37
от Регламента не предвижда въвеждането на
количествени критерии при преценката за
необходимост от определяне на длъжностно лице по
защита на данните, предлагаме текстът да отпадне.
Ако не приемете предложението за отпадане на текста
считаме, че същият следва да бъде редактиран, като се
посочи периода от време, през който даден
администратор и/или обработващ следва да обработва
лични данни на над 10 000 физически лица. Възможна
ситуация, при която, в рамките на няколко дни или
седмици (напр. в рамките на месечен период
пощенските оператори пренасят значителен обем от
пратки за данъчни задължения) обработения обем от
данни да е над 10 000, а през цялото останало време на
годината да е под 10 000. Освен това предлагаме броят
да бъде завишен значително.
9.2. Предлагаме изречение последно от чл. 25б, ал. 3
да отпадне.
Предложената редакция е неясна. Същата може да
намери приложение единствено в хипотезите на
Едноличен търговец или самоосигуряващо се лице.
Само в тези случаи е възможно администраторът да е
и ДЛЗЛД.
В случай че намерението на проектосъставителя е да
регламентира забрана за законовия представител (напр.
управител, изпълнителен директор или др.) на
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администратора или обработващия да бъде определян
за ДЛЗЛД, разпоредбата на чл. 25б, ал. 3 следва да бъде
прецизирана.
9.3. Предлагаме да се прецизира разпоредбата на чл.
25ж, ал. 1, т. 1
Мотиви:
Съгласно нормата на чл. 25ж, ал.1, т. 1
работодателят/органът по назначаването приема
правила и процедури при използване на система за
докладване на нарушения. Считаме, че посочената
редакция е неясна и ще породи редица трудности при
прилагането й. Не е ясно какви точно нарушения
визира вносителя. Нарушения на трудовата
дисциплина, на различни кодекси за поведение, на
правила за достъп до помещения на работодателя или
друго.

9.4. Предлагаме разпоредбата на чл. 25ж, ал. 2 да
придобие следната редакция:
„(2)Правилата и процедурите съдържат информация
относно обхвата, задълженията и методите за
прилагането им на практика. Те отчитат предмета
на дейност на работодателя/органа по назначаването
и свързаното с него естество на работата и следва
да бъдат съобразени с изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679 и този закон.
Мотиви:
Считаме, че въвеждането на системи и ограничения по
чл. 25ж, ал. 1 (съответно правилата и процедурите за
тяхното прилагане и използване) неминуемо ще
засегне неприкосновеността на личния живот на
субектите на данни в определена степен. С оглед на
това, тяхното въвеждане, прилагане и използване във
всеки един момент следва да бъде съобразено с
принципите и изискванията на Регламента (в това
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число, но не само, законосъобразност, прозрачност,
пропорционалност и отчетност).
9.5. Предлагаме да се прецизира разпоредбата на чл.
25и както следва:
„Чл. 25и. Доколкото няма забрана в нормативен
акт, работодател/орган по назначаване може да
обработва лични данни на работник/служител, които
не е поискал или които не се изискват от нормативен
акт, при спазване на принципите и изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон, в това число
ако работникът или служителят е дал своето
изрично съгласие.”
Мотиви:
Тъй като работника/служителя е в подчинено
положение спрямо работодателя, то при искане,
съответно получаване на неговото съгласие, следва да
се съблюдават принципите и изискванията на
Регламента.
10. По §18 от Проекта
Предлагаме да се разширят възможностите и
начините за упражняване правата на субектите на
лични данни, като не са ограничават до писмена
форма или по реда на ЗЕДЕУУ.
Мотиви:
По отношение на услугите на информационното
общество и единния цифров пазар считаме, че
посочения метод на комуникация е неефективен и
затруднява упражняването на правата на субектите на
лични данни. Предлагаме текста да се разшири, като се
предвиди, че е достатъчно искането да е подадено, по
начин който идентифицира субекта, съобразно
критериите заложени от администратора. В този
смисъл е и изискването на чл. 12, параграф 2 от
Регламента, съгласно който администраторът
съдейства за упражняването на правата на субекта на
данните по членове 15—22. В случаите, посочени в
член 11, параграф 2, администраторът не отказва да

9.5. Приема
се по
прицнип.
Нормата е
отпаднала.

10. Приема
се.
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предприеме действия по искане на субекта на данните
за упражняване на правата му по членове 15-22, освен
ако докаже, че не е в състояние да идентифицира
субекта на данните.
Да се отстрани допусната техническа грешка, като се
прецизира препратката в текст на чл. 37а, ал.2 към
Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, ако се запази редакцията на
текстовете.
11. По §19, т. 3 от Проекта
Предлагаме да се прецизира разпоредбата на чл. 38,
ал. 3, както следва:
„(3) Комисията се произнася с решение.”
Мотиви:
Според Теленор не е необходимо да се определя
съдържаните на решението в контекста на чл. 38. В § 7
от Проекта е посочено, че Комисията упражнява на
територията на Република България правомощията по
чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и че може да
налага задължителни предписания и да дава указания.
Въвеждането на съдържание на решението в контекста
на чл. 38, би могло да доведе до правна несигурност
относно правомощията на комисията, тъй като при
всички случаи, когото е сезирана от субект на права,
комисията може да приложи и правомощията си по чл.
58 от Регламента.

12. По §23 от Проекта, с който се въвеждат чл. чл.
84-90
12.1. Предлагаме чл. 84, ал. 3, изр. 2 от Проекта да
отпадне или да се редактира.
Мотиви:
Незабавното изпълнение на административни актове е
дерогация от общото правило и се въвежда единствено
в изключителни случаи с оглед защита на особено
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съдебния
контрол по
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важни държавни интереси. Въвеждането на ex-lege на чл. 60 по
незабавно изпълнение на определени решения на КЗЛД реда на
ще намали правната сигурност за адресатите на
АПК.
актовете на Комисията, като те ще подлежат на
изпълнение преди влизането им в сила и без Комисията
да е обосновала конкретните причини, които налагат
допускане на предварително изпълнение. Когато
законодателят, а не административният орган с
изрично разпореждане допуска предварително
изпълнение на даден административен акт, теорията и
съдебната практика приемат, че това изпълнение е
допуснато от закона при презумпция за наличието на
предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК, т.е.
съществуването на такива обществени и държавни
интереси, които трябва да бъдат защитени. Тежестта на
доказване наличието на основания за спиране на
допуснатото по закон предварително изпълнение е на
оспорващия, който трябва да установи, че на важните и
конкретно изброени и презюмирани със закона
обществени интереси противопоставя свои лични и
значими причини и интереси.
В тази връзка следва да се отчете и фактът, че
последваща отмяна на акт, който вече е изпълнен от
адресата му може да доведе до претенции срещу
държавата за претърпените вреди от предварителното
изпълнение на един незаконосъобразен
административен акт. Не трябва да се пренебрегва и
факта, че КЗЛД е общ надзорен орган и нейните
действия засягат почти всички сфери на обществения
живот, с малки изключения, като нпр. в областта на
отбраната.
Предложената законодателна промяна е необоснована,
тъй като не са изложени мотиви кое налага
предвиждането на тази извънредна мярка. Считаме че
способът, предвиден в чл. 60 от АПК дава достатъчно
възможности за гаранция на навременното изпълнение
на предвидените мерки, без да застрашава правата на
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задължените субекти.
В случай, че не приемете текста да отпадне.
Предлагаме следната нова редакция.
„(3) Решенията по ал. 2са индивидуални или общи
административни актове и подлежат на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В решението по ал. 2 Комисията включва
разпореждане за предварително изпълнение при
условията на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодекс.”
Мотиви:
Предложената от нас редакция на норма до голяма
степен гарантира спазване на конституционната норма
на чл. 120 за съдебен контрол за законосъобразност.
Включването на разпореждане за предварително
изпълнение осигурява възможност за адекватен
съдебен контрол и съответно възможност на съда да се
запознае с мотивите на административния орган за
необходимостта от предварително изпълнение, при
съответно съдебно оспорване от страна на адресатите
на акта. Това създава гаранции, че решаващият съдебен
състав ще има възможност при своето произнасяне да
отчете мотивите на административния орган, които
обосновават допускане на предварително изпълнение,
като се вменява задължение на Комисията при всички
случай да включва разпореждане на предварително
изпълнение.
12.2. Предлагаме чл. 87, ал. 1 да се промени както
следва:
Чл. 87. (1) Актовете за установяване на
административните нарушения се съставят от
длъжностни лица, оправомощени от комисията.
Мотиви:
Предложената редакция има за цел да синхронизира
разпоредбата със Закона за административните
нарушения и наказания (и по-конкретно с чл. 51 от
него).
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12.3. Предлагаме чл. 88 да се промени както следва: 12.3. Приема
„Чл. 88. За неизпълнение на влязло в сила
се
задължително предписание на комисията, касаещо
прилагането на мерки извън тези по чл. 58, параграф
2 от Регламент (ЕС) 2016/679, се налага глоба или
имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 200 000
лв.”
Мотиви:
Считаме, че предложената от вносителя
редакция на чл. 88 е в противоречие с основни
принципи на административното наказване.
Възможността за налагане на санкции за всички
решения на КЗЛД, с което се налага задължително
предписание, без да е налице окончателно потвърден
акт създава сериозна опасност за административен
произвол. Същевременно към момента изпълнението
на решенията на КЗЛД се гарантира посредством
възможността за налагане на седмични санкции по
реда на АПК за случаите, когато административният
акт подлежи на изпълнение. Санкцията за липса на
доброволно изпълнение на изискуемо задължение е
пристъпване към принудително изпълнение, а не към
реализиране на административнонаказателна
отговорност.
Основните принципи за реализиране на
административно наказване (както и на наказателна
репресия изобщо) е да е налице противоправно
поведение. Не може да се твърди противоправност
докато е налице съдебен спор за законосъобразност. В
противен случай, ще е налице отстъпление от основния
конституционен принцип за съдебен контрол на
административните актове, предвиден в чл. 120, ал. 2
от Конституцията на Република България (КРБ):
„Гражданите и юридическите лица могат да
обжалват всички административни актове, които ги
засягат освен изрично посочените със закон.“
Достъпът до съд за защита на засегнатите от
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административния акт права на граждани и
юридически лица е тяхно конституционно право.
Създаването на законодателни пречки за ефективно
упражняване на правото на съдебна защита за
неограничен период от време, на практика го дерогира.
Следва да се отчита и определеното от
Конституционният съд по к.с. № 12/2014 г., (Обн., ДВ,
бр. 95 от 18.11.2014 г.), а именно:
„Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от
Конституцията на Република България дава правото
на законодателя по изключение при спазване на
изискванията за съразмерност, включително
задължителните за страната международни
стандарти за достъп до съдебна защита, със закон да
предвиди необжалваемост пред съд на изрично
посочена категория административни актове само
когато това е необходимо за опазване на основите на
конституционния ред или на други особено важни
обществeни интереси като осигуряването на
отбраната и сигурността на страната, както и
осъществяването на принципите и целите на нейната
външна политика.“
Въвеждането на възможност за налагане на санкции за
решения на КЗЛД без да се влезли в сила на практика
лишава засегнатите лица от правна защита. Това е
така, тъй като не е налице ефективен правен
механизъм за възстановяване на нарушеното право
при отмяна на акта.
В текста на разпоредбата предлагаме да се
добави уточнение, че санкцията се прилага при
неспазването на задължителни предписания, които
касаят мерки, различни от мерките по чл. 58, параграф
2 от Регламента, за които би била приложима
санкцията по чл. 85, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 83,
параграф 6 от Регламента (в редакцията, предложена от
съставителя на Проекта).
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49.

Варненска
асоциация на
рестьорантьорите
и хотелиерите
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на

Предлага: да се разшири дефиницията за назначаване
на лице отговорно за защита на личните данни при над
10 000 обработвани и/или профилирани данни. Да се
разшири с пояснението, че: при 10 000 само
съхранявани (архивирани) да не се вменява
задължително да се назначава отговорно лице за
защита на лични данни.

Приема се

pravna@mvr.bg
50.

51.

Във връзка с обсъждането на закона имаме следните
1. Приема се
предложения:
1.
Размера на минималната санкция. Предлагам да
бъде намалена от 10000 на 500 лева, т.к. в хипотезата
pravna@mvr.bg влизат и най-големия брой фирми в България – микро и
малки предприятия. Санкция от 10000 лева ще им се
отрази на много от тях като гибелна, а не коригираща и
възпираща.
2.
В Черноморския район, който работим има
2. Приема се
стотици малки хотели, има ги и в цялата държава.
Хотел с 20 стаи за около 5 години е направил 10000
записа на физически лица. По настоящия проект е
необходимо да назначи ДЛЗД – DPO. Казуса –
повечето хотели пазят базата поради законови
изисквания и не обработват и/или профилират
събраните записи. Но поради броя от 10000 са длъжни
да назначат DPO. Предлагам назначаването на DPO да
следва при над 10000 обработвани и/или профилирани
записа.
Предложенията ни са направени на база анализ след
около 50 срещи с дружества, на които предлагаме
технологични мерки.
Българска
Разработването и обсъждането на законопроекта, респ.
търговско- хармонизирането на Закона за защита на личните
промищлена
данни (ЗЗЛД) с Регламент (ЕС) 2016/679 на
палата
Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Получено в МВР
(„Регламент/а/ът") много сериозно закъснява, предвид
по поща на 14 май обстоятелството, че Регламентът влиза в сила на
2018 г.
25.05.2018 г.
Tempub 2000 Ltd.
Получено по ел.
поща на 14 май
2018 г. на
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Вярно е, че Регламентът има пряко действие, но
проблемът възниква от факта, че той предоставя
правомощия на националните органи да уредят по
специфичен начин определени въпроси, с която задача
законопроектът не се е справил.
Едновременно с това законопроектът ненужно
преповтаря разпоредби от Регламента - преповтарянето
е излишно предвид прякото действие на Регламента, а
не се предлага нормиране на важни въпроси, които
Регламентът предоставя за решаване на национално
ниво.
I. Възможност от въвеждане на особени правила при
обработването на данни в специфичен контекст и/или
определени цели
Регламентът предвижда над 50 възможности за
уреждане в националното законодателство на
специфични хипотези. Съставителят на законопроекта
се е възползвал само от малка част от тях.
Същевременно е пропуснал да регламентира
обстоятелства, имащи основополагащо значение за
прилагането на новите правила относно защитата на
личните данни.
Тези възможности или „отворени клаузи" биха
позволили включването в местното законодателство на
важни за частния сектор разпоредби, като например:
1. Правила при обработване на данни в областта на
трудовото законодателство
а) Правни основания:
Чл. 88 от Регламента дава възможност за
регламентирането на адекватни за местните реалности
права и задължения при събирането и използването на
личните данни в областта на трудовите
правоотношения.
В тази връзка предложеният законопроект съдържа
недостатъчна регламентация, а някои от разпоредбите
са неясни и биха създали трудности при тяхното
прилагане.

I.

А) Приема
се по
отношение
на чл. 25и
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Така например, в една от разпоредбите на
законопроекта (чл. 25и), се предвижда, че
работодателят може да обработва лични данни на
работник, които не е поискал или не се изискват от
нормативен акт, ако работникът е дал изрично своето
съгласие и няма забрана за това в нормативен акт.
Цитираната разпоредба създава опасност да ограничи
администраторите при определянето на правното
основание за обработване. На практика с въпросната
разпоредба администраторите биха били лишени от
възможността да обработват лични данни на правно
основание „легитимен интерес", посочено в чл. 6,
параграф 1, б. "е" от Регламента. Част от дейностите по
обработване на лични данни от страна на бизнеса се
извършва именно на база правно основание „легитимен
интерес".
Заедно с това с разпоредбата на чл. 25и се създава
възможност за събиране на данни, които субектът на
данни е предоставил и се е съгласил да бъдат
обработвани, макар данните да не са посочени изрично
в закона и да не са поискани от администратора. А
събирането на данни, които не се изискват от
нормативен акт би противоречало на принципа „
свеждане на данните до минимум" по чл. 5, параграф 1,
б. ,,в" от Регламента, като чл. 24 от Регламента изрично
изисква администраторът да въведе мерки, с които
доказва, че спазва принципите на Регламента. Ако
работодателят намери за необходимо да събира и
обработва лични данни, които не се изискват от
нормативен акт, трябва да е налице друго правно
основание - например съгласие или легитимен интерес.
Количеството на предоставяните данни на база
съгласие или легитимен интерес се определя въз
основа на други критерии, а не „изискване на
нормативен акт", както се остава с впечатление от
коментираната разпоредба. В този смисъл
предложената разпоредба поставя предпоставки за
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допускане на противоречие с един от основните
принципи на Регламента.
б) Съгласие:
Текстът на чл. 25и от законопроекта следва да се
прецизира и по отношение на „възможността" за
съгласие при обработване на лични данни в трудовите
правоотношения.
Към въпроса за обработване на лични данни на
основание съгласие на субекта на данните в трудовите
или служебните правоотношения трябва да се
подхожда много внимателно. Работната група за
защита на личните данни по чл. 29 към Европейската
комисия неколкократно е изразявала становище,
включително в приетите през месец април 2018 г.
Насоки относно съгласието по Регламента. Според
Насоките работниците/служителите могат да изразят
своето съгласие само при изключителни обстоятелства,
когато приемането или отхвърлянето на дадено
предложение, в частност оттеглянето на съгласието, не
са обвързани с никакви неблагоприятни последици.
Поради това считаме, че е необходимо тази разпоредба
да се прецизира по начин, който да не създава
основания за противоречия и неясноти в нейното
тълкуване и прилагане, като се преценят внимателно и
изрично посочат обстоятелствата, при които е
възможно работодателят/органът по назначаването да
обработва лични данни на правно основание
„съгласие". Необходимо е също да се прецизира, че
формата, в която се приема за валидно дадено
съгласието трябва задължително да е писмена.
в) Други предложения във връзка с трудовото
законодателство
1. Необходимо е изрично посочване на възможността
за обработване на биометрични данни, свързани с
прилагането на трудовото законодателство. Това се
налага от определената в Регламента негова цел и
допълнително прецизирания мотив в оценката на

Б) Приема се
по
отношение
на чл. 25и

В)
в1. Не се
приема.
Обработването на
биометрич265

въздействие относно законопроекта, че предлаганата
нормативна промяна има за цел да изпълни
изискването за финализиране на европейската реформа
за защита на личните данни, чиято основна цел е да се
модернизират действащите правила, с оглед на бързото
развитие на технологиите.

2. Следва да се предвиди възможност и да се направят
необходимите законови промени относно
видеонаблюдението, когато се извършва на работното
място, да е на основание „закон", в който да се уредят
необходимите гаранции за спазване на правата и
свободите на субектите на данни.

2. Правата на субектите на данни
Регламентът дава възможност държавите членки да
възприемат във вътрешното законодателство
определено ограничаване на правата на субектите на
данни.
В тази връзка, считаме, че законопроектът може да
предвиди ограничения за субектите на данни, които не
водят до някакви сериозни последици за тях, като
същевременно с това би улеснил значително бизнеса.
Например това биха могли да бъдат ограничения,
свързани с правото на достъп на субект на данни до

ни данни в
трудовия
контекст е
изключение.
В този
смисъл се
прилагат
правилата на
чл. 9 от
Регламента.
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технически
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данните и
като такава
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администратора.
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приема.
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контекст.
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лични данни във връзка с прекратени трудови
правоотношения, извън случаите когато в закон или в
друг нормативен акт е предвидено издаване на
удостоверителни или други документи. Съобразявайки
факта, че тези лични данни се съхраняват само с цел
спазването на законовите срокове за съхранение и
субектите на данни имат друг ред, по който да получат
информация за себе си, предоставянето на право на
достъп до подобни данни не носи каквато и да било
практическа полза на субектите на данните. Напротив
би донесло големи затруднения за компаниите и в този
смисъл с това ограничение на правата биха се
защитили важни цели от висок обществен и
икономически интерес (предвид големия кръг от
компании, които ще бъдат засегнати, от които над 90%
малки и средни предприятия). Отново подчертаваме, че
ограничението не следва да се прилага в случаите в
които закон изисква предоставянето на
справки/декларации.
3.
Свободата на изразяване и информация
Регламентът в чл. 85 допуска въвеждането на особени
правила при обработването на лични данни за целите
на свободата на изразяване. В предложения
законопроект няма достатъчна регламентация в тази
насока.
4.
Поддържани регистри от Комисията
Предлагаме да се обмисли създаването и поддържането
от Комисията за защита на личните данни
(„Комисия/та") на допълнителен регистър - Регистър на
извършените проверки (одити), като се осигури
възможност той да има публична част, в която да се
публикуват данни за проверките (одитите) по изрично
изразена воля от страна на проверен (одитиран)
администратор или обработващ лични данни. Такава
практика съществува в Обединеното кралство. Това е
един допълнителен механизъм за информиране на
субектите на данни за това, че определени

3. Приема
се.

4. Не се
приема.
Липсва
необходимост от
осигуряване
на
публичност
на
извършените
проверки
(одити).
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администратори и обработващи лични данни спазват
Регламента, както и допълнителен стимулиращ
инструмент за компаниите да спазват
законодателството и да го показват.
5.
Обръщаме специално внимание на два въпроса
(които пряко касаят БТПП), които Регламентът
предоставя за решаване на национално ниво, а
законопроектът не ги е регулирал: а) Чл. 6 от
Регламента нормира, че когато личните данни се
обработват от администратора в изпълнение на негово
законово задължение, това е основание за
законосъобразност на обработването. По отношение на
законовото задължение не се изисква непременно то да
е уредено в законодателен акт на парламент (§ 41 от
преамбюла на Регламента). Това означава, че е налице
правно основание за администратора да обработва
лични данни не само когато задължението е законово
регламентирано, но и когато същият прави това въз
основа на подзаконов нормативен акт, както и на
основание предоставен от публичен орган лиценз,
разрешение, или друг подобен акт.
Законопроектът не регламентира случаите, когато
администраторът обработва лични данни на правно
основание или на основание законодателна мярка.
Съгласно § 10 от преамбюла към Регламента „По
отношение на обработването на лични данни,
необходимо са запазване на правно задължение, за
изпълнение на задача от обществен интерес, или при
упражняване на официалните правомощия,
предоставени на администратора на лични данни, на
държавите членки следва да се позволи да запазят или
да въведат национални разпоредби, които да уточняват
по-нататък реда за прилагане на правилата на
настоящия регламент. В този смисъл настоящият
регламент не изключва право на държавите членки,
което определя обстоятелствата за специални случаи
на обработване, включително по-точно определяне на

5. а) Не се
приема. Чл.
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регламента
се прилага
пряко в
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на изрична
норма.
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условията, при които обработването на лични данни е
законосъобразно".
Въпросът е важен, тъй като в тези случаи следва да са
различни правата на субектите на лични данни, срокът
за съхранение, достъпът на трети лица до тези лични
данни и др. под. (вж. § 45 от преамбюла на
Регламента).
б) Законопроектът не регламентира правилата
(операциите и процедурите) за защита на личните
данни от съдилищата и други съдебни органи, вкл. и
чрез промени в други закони (в преходни и
заключителни разпоредби).
Съгласно § 20 от преамбюла на Регламента „макар
настоящият регламент да се прилага inter alia спрямо
дейностите на съдилищата и други съдебни органи, в
правото на Съюза или в правото на държава членка
могат да се определят конкретно операциите и
процедурите по обработването на лични данни от
съдилищата и другите съдебни органи."
В изпълнение на § 20 от преамбюла на Регламента, в §
33 от законопроекта се предлага допълнение на чл. 54,
ал. 1 от Закона за съдебната власт, като се вменява
задължение на Инспектората да осъществява надзор за
спазване - от органите на съдебната власт - на
правилата на защита на личните данни.
Според нас за целите на защита на личните данни не е
достатъчно да се промени само Закона за съдебната
власт:
На първо място - § 20 от преамбюла на Регламента
изисква от националните органи да определят
конкретните процедури за защита на личните данни от
съдилищата и другите съдебни органи.
На второ място - според БТПП § 20 от законопроекта
включва не само публичните съдилища и другите
съдебни органи, а всички съдилища, вкл. и
арбитражните съдилища, създадени по реда на Закона
за международния търговски арбитраж. Спрямо
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арбитражните съдилища следва да се въведат
аналогични гаранции за защита на личните данни,
както при държавните съдилища.
II. Следва задължително да бъдат уредени на законово
(а не на подзаконово) ниво важни въпроси от
обществените отношения, касаещи защитата на
личните данни:
1. Законопроектът препраща към уреждане на
подзаконово ниво на важни въпроси, като напр.:
производствата, които се развиват пред Комисията - § 5
от законопроекта (чл. 9, ал. 2); критериите,
механизмите и процедурите за сертифициране, печати
и маркировки - § 11 (чл. 14, ал. 4); редът за водене на
регистрите в Комисията - § 13 (чл. 16, ал. 3); формата и
съдържанието на уведомлението и реда за подаването
му до Комисията - § 15 (чл. 256, ал. 2); минималните
изисквания към администраторите при изпълнение на
задължението им за приемане на специални правила
при обработване на лични данни чрез систематично
мащабно наблюдение на публично достъпни зони, вкл.
и чрез видеонаблюдение - § 15 (чл. 25й, ал. 2); списъка
на операциите по обработването, за които е
задължителна предварителна консултация с Комисията
-§ 23 (чл. 65, ал. 3).
Някои от посочените въпроси задължително трябва да
се уредят на законово ниво (като напр. критериите за
акредитиране на сертифициращите органи) - арг. чл. 3,
ал. 1 от ЗНА и чл. 4, ал. 2 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност. Независимо от
това всички предвидени в законопроекта подзаконови
актове следва на този етап да са разработени и
публикувани за обществено обсъждане, предвид
предстоящото влизане в сила на Регламента и
важността на процедурите пред Комисията, без които
Регламентът не може да бъде практически изпълняван.
2. Поради особената важност на новата фигура -

II.
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длъжностно лице по защита на данните по-долу сме
посочили коментари/предложения, които считаме, че
следва да бъдат обсъдени и решени със закона.
а)
Законопроектът съдържа твърде оскъдна уредба
относно един от ключовите нови моменти в
Регламента, а именно въвеждането на фигурата на
длъжностното лице по защита на данните.
б)
Чрез законопроекта се въвежда допълнителен
критерий за задължително назначаване на длъжностно
лице по защитата на данните (обработване на данни на
над 10 000 физически лица), освен тези, посочени в чл.
37, параграф 1 от Регламента.
Предложеният с проектозакона посочен критерий би
създал затруднения при нейното практическо
прилагане. Допълнително това би довело до ненужни
разходи за компании, които биха се оказали в обхвата
на приложението на хипотезата, поради това че
съхраняват лични данни на лица над посочения брой,
макар реално дадената компания да не извършва
редовно, систематично, мащабно обработване на лични
данни. Такива биха били голям кръг от
администратори, които разполагат с данни за над 10
000 физически лица за целите на обслужване на
фирми-клиенти, предоставили личните данни на
представляващите за целите на бизнес отношенията,
или администратори, събрали данни на клиенти (в
случай на упражняването на свободни професии),
които данни са в посочения размер, но реално
единствено се съхраняват с оглед спазване на законово
изискване или друго правно основание за съхранение.
В този смисъл компаниите и упражняващите свободни
професии биха се оказали излишно финансово
обременени с назначаването на допълнителен човешки
ресурс, само с цел спазване изискването на
националния закон, без реална практическа стойност
във връзка със спазването на гарантираните права на
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субектите на данни с Регламента.
Поради преждеизложеното считаме, че ако
законопроектът приеме за необходимо да разшири
изискванията за назначаване на длъжностно лице по
защита на данните (с която възможност разполага
съгласно Регламента), в този случай критериите за
назначаване следва да бъдат съобразени именно с
основната идея на Регламента - спазване правата на
субектите на данните, като се възприеме подход,
основан на риска за субектите на данни, инкорпориран
и в Регламента. Т.е необходимо е критериите да бъдат
основани не само на броя субекти данни, а да се
посочат и допълнителни предпоставки, например: ако
обработването е систематично, редовно и мащабно, ако
се извършват дейности по обработване, за които се
изисква оценка на въздействие, които дейности по
обработване, впрочем, също могат да бъдат посочени в
закона. Независимо от това при всички случаи
намираме за необходимо в закона да бъдат посочени
задължителните дейности по обработване, за които се
изисква извършването на оценката на въздействие.
в)
Критерии, на които следва да отговаря
длъжностното лице по защита на данните
Член 16, ал. 1, т. 1 от законопроекта предвижда, че
Комисията води публичен Регистър на длъжностните
лица по защита на данните. В законопроекта не са
определени критериите, на които трябва да отговарят
кандидатите за вписване, както и въпроси относно
обучението на тези служители.
С посочения начин в проектозакона - регистрация на
длъжностното лице по защита на данните, се създава
възможност - и същевременно риск за бизнеса - да
назначи регистрирано лице без на практика то да
разполага с необходимите знания и умения. В този
смисъл не е посочено кой орган и при какви критерии и
обстоятелства ще извърши атестацията на тези
служители. Имайки предвид факта, че при всички

В) не се
приема.
Критериите
са уредени в
чл. 37, пар. 5
от
регламента.
Преценката
за наличието
на
посочените
изисквания е
на
съответния
администратор.
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случаи отговорността за неспазване на закона се носи
от администратора/обработващия, необходимо е да се
предоставят на бизнеса инструменти и начини, по
които компаниите да получават гаранция и увереност,
че назначеното лице е подготвено да изпълнява
задачите и функциите по закона
г)
Обучение на длъжностното лице по защита на
данните
В чл. 15 от законопроекта е предвидено, че Комисията
може да организира и провежда обучение на лицата,
определени за заемане на тази длъжност или на лица,
желаещи да бъдат обучени за заемане на тази
длъжност. Законопроектът не предвижда възможности
за други лица да извършват обучения (представители
на частния, обществения сектор), както и критериите за
акредитация на обучаващите институции, ако ще се
прилагат такива. Като се има предвид изключителната
необходимост от провеждане на подобни обучения и
диспозитивното право (а не задължение) на Комисията
да организира тези обучения, то законът следва
задължително да предвиди условия за организиране на
обучения от други лица, акредитирани за това от
Комисията. При това условията за акредитация следва
да са нормирани на законово ниво.
д) Професионални стандарти
Задължително е на законово ниво да се създаде
изискването за създаване на професионални стандарти,
свързани с фигурата на „длъжностното лице по защита
на данните", както и неговият принос в създаването и
подобряването на унифицирани практики при
имплементацията на законодателството, свързана със
защитата на личните данни.
Унгарският законодателен орган е предложил в тази
връзка регламентация в закона на механизми за
сътрудничество и комуникация между надзорния орган
и длъжностните лица по защита на данните,
включително чрез създаването на професионален

Г) Приема
се. Текстът е
отпаднал.

Д)
Споделяме
по принцип
изложените
съображения. Не
считаме
обаче че
технологията на
взаимодействие е
предмет на
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форум и годишни национални конференции. В това
отношение би било удачно да се регламентира и в
нашето законодателство подобен форум, както и
неговия статут и/или възможността неправителствена
организация да бъде натоварена с функции по
администриране на този изключително полезен
инструмент за развитие на важната роля на
длъжностното лице по защита на личните данни и
конкретните отговорности на надзорния орган.
Ш.Необходимост от корекции и/или допълнителни
разяснения
1. Предлагаме в чл. 37а, ал. 2 от законопроекта „Закона
за електронния документ и електронния подпис" да се
замени със „Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги", предвид
измененото наименование на този закон.
2. Предлагаме в чл 37а, ал. 3 от законопроекта след
израза „изрично упълномощено от него лице" да се
добави „чрез нотариално заверено пълномощно". В
този смисъл е и сега действащата разпоредба на чл. 29,
ал. 3 от Закона за защита на личните данни.
Запазването на нотариалната заверка на
пълномощното, по силата на което от чуждо име се
упражняват права по Регламента, създава по-голяма
сигурност, че лицето, което се представя за
пълномощник действително разполага с
представителна власт, и представлява допълнителна
гаранция за правата на субекта на данни и защитата на
неговите личните данни, с цел ограничаване на
възможността от измами и злонамерено увреждане на
неговите интереси.
3. Спазване на срока за обществено обсъждане на
закона по чл. 26, ал. 4 от ЗНА
Независимо от забавянето на приемането на промени в
националния ни закон, считаме, че намаляването на
срока за обществено обсъждане на законопроекта от 30
на 14 дни не е достатъчно обосновано в мотивите към

законова
регламентация.

Ш.
1. Приема
се.

2. Не се
приема.
Подобна
разпоредба
необосновано би
затруднила
упражняването на
правана на
субектите на
данни.

3. Приема
се.
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него и не е оправдано предвид важността на
Регламента и това, че той ще засегне изключително
голям брой лица, както субектите на данни, така и
всички публични институции, целият български бизнес
и неправителствен сектор. Посоченият в мотивите
аргумент за намаляване на срока на общественото
обсъждане предвид обстоятелството, че наближава
крайният срок за транспониране на Директива
2016/680/ЕС, е несъстоятелен, като се има предвид, че
тази Директива, както и самият Регламент, са приети
преди 2 години. Предвид това, в случая очевидно не
става въпрос за „изключително обстоятелство" по
смисъла на чл. 26, ал. 4 ЗНА и е налице основание
общественото обсъждане на законопроекта да се
проведе в пълния 30-дневен срок в съответствие с
изискванията на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.
IV. Заключение
Предложеният законопроект не изпълнява целта си, а
именно въвеждането на национална правна
регламентация, която да осигури необходимите
предпоставки за реализацията на въведените промени в
сферата на защитата на личните данни.
Допълнително считаме, че има голяма вероятност
законопроектът да увеличи административната тежест
на бизнеса, поради конкретно описаните съображения.
1. След като прегледахме проекта на ЗИД на ЗЗЛД се
видя, че КЗЛД имат идея да задължат
администраторите и обработващите лични данни на
повече от 10 000 физически лица да определят
длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД).
Определено това ще означава, че Солвей Соди ще
трябва да назначава ДЛЗД, тъй като простите сметки
показват, че попадаме в новата хипотеза на закона.
Това без съмнение е неприятна изненада, която ще
доведе до допълнителни разходи за всички дружества
като нашето, като според нас нормата излиза извън
рамките и целта на Регламента, поставяйки българския

1. Приема
се. Текстът е
отпаднал.
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бизнес в неравноправно положение спрямо бизнеса в
другите страни членки, за който няма подобно
самостоятелно основание за назначаване на ДЛЗД.
Мислим, че следва да се реагира на това намерение на
КЗЛД, като приложено съм изготвил кратка мотивация
срещу новия текст на закона,
„Солвей Соди“ АД е българско търговско
дружество, регистрирано съгласно разпоредбите на
Търговския закон.
Основните дейности, които „Солвей Соди“ АД
извършва, са свързани с осъществяването на предмета
на дейност на Дружеството - производство и продажба
на калцинирана сода, содови продукти, минерални
соли, химически продукти и други свързани дейности,
както и производство на електрическа и топлинна
енергия за стопански нужди. С оглед това
обстоятелство, ключовите операции, които
Дружеството извършва с цел постигането на
търговските си планове, не се състоят в операции по
обработване на лични данни.
Съгласно чл. 37, пар. 1 от Регламент (ЕС)
679/2016, администраторът и обработващият лични
данни определят длъжностно лице по защита на
данните във всички случаи, когато:
a) 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
чл. 9 и на лични данни, свързани с присъди и
нарушения, по чл. 10 от Регламента.
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Дружеството е частноправен субект и като
такова не притежава властнически правомощия, нито е
учредено от орган на публичното право, поради което
не притежава качеството „публичен орган или
структура“ по смисъла на чл. 37, пар. 1 от Регламент
(ЕС) 679/2016. Дейностите по обработване на лични
данни, които „Солвей Соди“ АД извършва, не могат да
бъдат квалифицирани като „основна дейност,
състояща се в мащабно обработване на лични данни“
по смисъла на чл. 37 пар. 1 от Регламент (ЕС) 679/2016,
По смисъла на гореизложеното „Солвей Соди“
АД не попада в нито една от хипотезите на чл. 37, пар.
1 от Регламент (ЕС) 679/2016, поради което не е взето
решение за назначаване на Длъжностно лице по защита
на данните.
В представеният за обществено обсъждане
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за защита на личните данни е предложено създаването
на глава четвърта „а“ (Допълнителни правила и
особени ситуации на обработване на лични данни).
Съгласно чл. 25б. (1) на новата глава ІV „“Извън
случаите по чл. 37, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
администраторът или обработващият лични данни
задължително определя длъжностно лице по защита на
данните, когато обработва лични данни на над 10 000
физически лица.“.
В публичното пространство това предложение
беше представено като облекчение за българския
бизнес със наети над 250 служители, което го
освобождава от задължението да назначи длъжностно
лице по защитата на данните. Според авторите на това
твърдение, Регламент (ЕС) 679/2016 задължава всички
администратори с персонал над 250 служители да
назначат длъжностно лице по защита на данните.
Подобно твърдение не кореспондира с нормите на
Регламент (ЕС) 679/2016 и въведените с него
задължения на администраторите и обработващите
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лични данни. Напротив, предложеният текст чл. 25б,
ал. 1 на ЗЗЛД въвежда задължение на всички
администратори и обработващи лични данни,
независимо от броя на наетите от тях служители и без
значение дали попадат в хипотезата на чл. 37 пар. 1 от
Регламент (ЕС) 679/2016, да назначат длъжностно лице
по защита на данните, при единственото условие че
обработват лични данни на повече от 10 000 физически
лица.
Подобно формално задължение на
администраторите и обработващите лични данни не
кореспондира с целта на Регламент (ЕС) 679/2016, като
със сигурност ще създаде допълнителна
административна тежест на редица български
предприятия, непопадащи в хипотезата на чл. 37 пар. 1
от Регламент (ЕС) 679/2016, но обработващи личните
данни на повече от 10 000 физически лица (например
на акционери, на настоящи и бивши служители и др.).
Въвеждането на задължение за определянето на
длъжностно лице по защита на данните, при условие че
Регламент (ЕС) 679/2016 не го изисква, ще доведе и до
генерирането на значителни, ненужни и неоправдани
разходи за тях.
Становището е поместено по-горе под т. 22, тъй като то Вж
е публикувано и на Портала за обществено обсъждане. коментарите
по т.22

pravna@mvr.bg
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По повод на чл.25в от проекта за ЗИД на ЗЗЛД искаме
да Ви обърнем внимание за следното:
Националния център за безопасен интернет https://www.safenet.bg, който от 2005 г. се занимава
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със защита на децата и непълнолетните в интернет,
включително и в сътрудничество с ГДБОП с
посегателства срещу тях през компютърни системи,
има натрупан огромен опит и знания за рисковете за
деца онлайн.
1. Както българският, така и другите центрове от
европейската ни мрежа Insafe, приемат с безпокойство
намеренията да се промени минималната възраст за
ползване на услуги на информационното общество без
съгласие на родител в посока на повишаване спрямо
стандартната възраст от 13 години, която е приета от
най-големите онлайн платформи и социални мрежи,
които масово се ползват от деца и под тази възраст с
фалшиво подаване на година на раждане. Национално
представителното ни изследване от края на 2016 г. -

1 Не се
приема.
Възрастта е
съобразена с
българската
правна
доктрина.

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Ri
sks_Harm-BG.pdf показа, че към 12-годишна възраст
73% от децата в България са в социалните мрежи. Това
става с избор на фалшива възраст, в много случаи над
18 години, което автоматично ги лишава от някои
съществени защити, с които се ползват профилите под
18 години във фейсбук и други социални мрежи.
Определянето на възраст 14 години на практика ще
засили тази тенденция.
2. Целта на GDPR е да се минимизира събирането на
лични данни от европейските граждани и особено - от
непълнолетните. На практика приемането на възраст,
различна от 13-годишната, която големите социални
мрежи ползват заради законовата уредба в САЩ в
COPPA, ще доведе не до намаляване, а на практика до
увеличаване на събирането на лични данни на
непълнолетни - за да се определи от каква възраст в
дадена държава непълнолетните ще имат право да се
регистрират, на практика компаниите ще трябва да
установят с голяма доза на достоверност тяхното
местонахождение чрез събиране на мрежови и

2 Не се
приема.
Възрастта е
съобразена с
българската
правна
доктрина.
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трафични данни.
3. Не на последно място, нашият опит и опитът на
цялата мрежа от 30 европейски центъра за безопасен
интернет показва, че не ограниченията повишават
защитата на децата в онлайн среда, а тяхното обучение
в дигитално-медийна грамотност от най-ранна възраст.
Повишаването на възрастта на практика ще доведе до
закъсняване в придобиването на необходимите умения.

4. Голяма част от учителите в България ползват онлайн
платформи и социални мрежи за общуване и поставяне
на учебни задачи на своите ученици. Отказът на един
родител да даде съгласие за своето дете ще постави
учителя в нерешима ситуация - дали да игнорира и
изолира това дете от онлайн-дейностите на класа, или
изцяло да лиши класа от възможността за ползване на
онлайн средства за учебна работа.
Надяваме се, че нашите аргументи, подплатени с
многогодишен негативен и позитивен опит, ще Ви
дадат основание да преосмислите текста на чл.25в и да
промените в него минималната възраст от 14 на 13
години.

3. Приема
се по
принцип.
Липсва
обаче
конкретно
предложение. КЗЛД
винаги е
съдействала
за
повишаване
на
дигиталномедийна
грамотонст,
вкл. не не
само чрез
детски
конкурси и
обучения.
4. Не се
приема. Не е
относимо,
тъй като в
посочения
пример не се
касае за
предоставяне на услуги
на
инфорамционното
общество.
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В качеството си на професионална структура, законово
и уставно задължена да гарантира обществения
интерес и да подпомага устойчивото развитие на
българския туризъм, Асоциация на българските
туроператори и туристически агенти, АБТТА внася
предложение за ревизия на законодателните текстове
на член 85, Раздел Принудителни административни
мерки. Административно наказателни разпоредби със
следните
МОТИВИ:
Цитираните основания от Регламент 2016/679, Чл. 83,
т. 5 и 6 се отнасят за максималните размери на
глобите и не третират размера на минималните
санкции;
Въвеждането на минимален праг, без законовото му
обвързване с критерии за тежестта на нарушенията не
съответства на разпоредбите на Регламента и
противоречи на принципите на юридическата логика;
Разпоредбата съдържа техническа неточност,
създаваща двусмислие относно сумата на минималната
глоба – 10000 лв. или равностойността на 10000 €;

Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция.

Независимо от валутата, размерът на минималната
санкция е непропорционален на българската
действителност, и сериозно застрашава дейността и
финансовата стабилност на икономическите оператори
– българските туристически агенции, предимно малки
и микро предприятия.
На основание на горното, АБТТА прави следното
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за редакция на Чл. 85:
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(1) Глобите и имуществени санкции за
нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 се
налагат в тяхната левова равностойност.
(2) За други нарушения по този закон
администраторите и/или обработващите лични данни
се наказват с глоба или с имуществена санкция от 500
лв.
Настоящото кратко предложение за презициране на
една от разпоредбите в законопроекта за изменение и
допълнение на "Закона за защита на личните данни"
има за цел да допринесе за утвърждаване както на
принципа за правна сигурност, така и на ръководните
начала, дефинирани от Общия регламент (ЕС)
2016/679.
Както е добре известно, с изготвените изменения и
допълнения в „Закона за защита на личните данни“
едновременно се предприемат мерки по изпълнението
на Регламента (т.е. на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО, а така също и мерки за въвеждане
на национално ниво на новата Директива в тази
материя (Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни от компетентните
органи за целите на предотвратяване и разследване на
престъпления или изпълнение на наказания и относно
свободното движение на такива данни).
С оглед тази значима по мащаба си реформа в
нормативната уредба на защитата на лични данни е от
ключово значение да се формулират по ясен и
прозрачен начин изискванията спрямо юридическите
лица и в частност търговски дружества от категорията
„малки и средни предприятия“, които поради
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неголемия обем на своята консултантска и
изследователска дейност следва да бъдат разтоварени
от някои административни тежести на плоскостта на
третата хипотеза на чл. 37, параграф 1 от Общия
регламент.
Всъщност чл. 37, параграф 1 на Общия регламент
визира следните три хипотези: когато се касае за
публичен/държавен орган или орган на местно
самоуправление; когато е налице системно/мащабно
наблюдение на субектите на данните или когато се
провежда мащабно обработване на лични данни.
В този смисъл е уместно да се усъвършенства (като
същевременно се съхрани съответствието с Общия
регламент) редакцията на §24 в законопроекта, където
се предвижда в Допълнителните разпоредби §1 да се
измени така:
„§1. Извън определенията по чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679, по смисъла на този закон „Мащабно“ е
системното наблюдение и/или обработване на лични
данни на неограничен кръг субекти на лични данни.“
(т.3)
Разбираемо „неограничен кръг субекти“ е твърде
широко понятие, освен това е потребен диференциран
подход с оглед задължените лица (например един
банков консорциум с десетки хиляди клиенти поради
мащаба на дейността си очевидно не може да бъде
приравнен на малко или средно предприятие,
респективно - консултантско дружество, обработващо
данните на няколкостотин субекти годишно).
Ето защо е подходящо горепосоченият §24 на
законопроекта да се прецизира по начин, аналогичен с
вече предвиденото в новия чл. 25б. на същия този
законопроект за изменение и допълнение на "Закона за
защита на личните данни", ал.1 на който гласи както
следва: „Извън чл. 37, пар. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 администраторът или обработващият лични
данни задължително определя длъжностно лице по

Не се
приема.
Регламентът
не
предвиджа
числови
измерители
на понятията
и не е
целесъобразно
националният
законадател
да въвежда
такива.
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защита на данните, когато обработва лични данни на
над 10 000 физически лица.“
Именно този критерий е потребно да бъде възприет по
analogia legis и в §24 на законопроекта, като ключовото
определение за „мащабно обработване на лични данни“
придобие следната редакция:
„В допълнение на определенията по чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679, по смисъла на този закон мащабно е
системното наблюдение и/или обработване на лични
данни на повече от 10 000 физически лица.“
В този прецизиран вид §24 на законопроекта за
изменение и допълнение на "Закона за защита на
личните данни" определено ще спомогне за
прилагането на Общия регламент, както и за образцови
резултати от предстоящото реформиране на
националното ни законодателство.
Предложение по §18 от Проекта
В допълнение предходното ни становище по проекта за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни („Проекта“), където предложихме
разширяване на възможностите и начините за
упражняване правата на субектите на лични данни,
като не са ограничават до писмена форма или по реда
на ЗЕДЕУУ, с настоящото предлагаме прецизиране на
възможностите за упражняване на правата на
субектите на данни в конкретни хипотези и по-точно
при искания, изразени на хартиен носител без
възможност от страна на
администратора/обработващия да осъществи пряка
идентификация на лицето, подало искането.
В този смисъл предлагаме следната редакция на текста
на чл. 37а, ал. 3:
„(3) Заявлението по ал. 1 се отправя лично от субекта
на данни или от изрично упълномощено от него лице, с
пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Нотариална заверка не е необходима в случай на
упълномощаване на адвокат. Когато искането е
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отправено чрез пощенска пратка, посредством
оператор, лицензиран или регистриран за извършване
на пощенски услуги, същото следва да е с нотариална
заверка на подписа.“
Мотиви:
Съгласно чл. 12, параграф 2, изречение 2 от Регламент
2016/679, в случаите, посочени в член 11, параграф 2 от
Регламент 2016/679, администраторът не отказва да
предприеме действия по искане на субекта на данните
за упражняване на правата му по членове 15 – 22, освен
ако докаже, че не е в състояние да идентифицира
субекта на данните.
Предложението за въвеждане на специална форма за
упражняване на правата на субектите на данни, когато
същите подават заявления чрез оператори на пощенски
услуги, е продиктувано от стремежа на дружеството да
гарантира, че данните се обработват въз основа на
валидно правно основание, а именно искане, което
произхожда не от друг, а от субекта на данни, който е
титуляр на правата по чл. 15 – 22 от Регламент
2016/679. Със същата цел предлагаме да се предвиди
писмена форма с нотариална заверка на подписите за
случаите, при които субектите на данни упражняват
правата си чрез пълномощник.
Считаме, че е от изключителна важност самоличността
на искащия данни да може да бъде доказана по
безспорен начин, тъй като в противен случаи е
възможно да възникне нарушение на сигурността на
лични данни, изразяваща се в нерегламентиран достъп
до данни, ако същите бъдат предоставени на мним
представител или на лице, което се представя за
субекта на данни, ползвайки неистински частен
документ.
Следва да се отбележи, че предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, разполагат с данни, чиято важност
е определила и въвеждането на специален ред за

получени
становища в
хода на
обществената консултация.
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достъп до нея от страна на разследващите органи.
Данните по чл. 251б от Закона за електронните
съобщения се предоставят от предприятията след
представяне на съдебно разрешение. В този смисъл
считаме, че предвиждане на посоченото изискване е в
защита на субектите на данни, като същото е
пропорционално и обосновано.
В допълнение, изискването за специална форма би
намерило приложение в ограничени случаи, когото не е
възможно администраторът/обработващият да
идентифицира субекта на данни, тъй като искането е
подадено по пощата и/или чрез пълномощник с
обикновено пълномощно. В тези ситуации е
невъзможно да бъде валидирана истинността на
искането и/или пълномощното. Обратно, когато
искането се подава в търговски обект и е възможно
идентифициране на заявителя, чрез представяне на
документ за самоличност, не е необходимо заявлението
да е с форма, различна от обикновена писмена.
Асоциацията на
Асоциацията на българските радио- и
1. Приема
българските радио телевизионни оператори - АБРО е доброволно
се.
и телевизионни
независимо сдружение, което обединява търговските
оператори –
радио- и телевизионни оператори в Република
АБРО
България. АБРО е най-широко представителната
Получено по ел.
медийна организация в България, представляваща
поща на 30 май
доставчиците на медийни услуги - радио- и
2018 г. на
телевизионни оператори с различен обхват на
pravna@mvr.bg
разпространение - национални телевизии, радио
вериги, регионални и местни оператори.
На 30.04.2018 г. в Интернет страницата на
Комисията за защита на личните данни беше
представено предложение на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни (подолу „Законопроекта"). Общественото обсъждане на
Законопроекта стартира на 30.04.2018 г. с
първоначален срок за представяне на становища до
14.05.2018 г., който в последствие беше удължен до
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30.05.2018 г. С настоящото писмо в определения срок
представяме становището на Асоциацията на
българските радио- и телевизионни оператори - АБРО
по текстовете на Законопроекта, които пряко засягат
медийната дейност.
1. По чл. 12а от Законопроекта
Чл. 12а от Законопроекта гласи:
„(1) Наличието на търговска, производствена
или друга защитена от закона тайна не може да
бъде основание за отказ от съдействие от
страна на администратора при осъществяване
задачите и правомощията на комисията.
(2) Когато информацията съдържа данни,
представляващи класифицирана информация, се
прилага редът за достъп по Закона за защита на
класифицираната информация."
В чл. 10 от Закона за радиото и телевизията
(ЗРТ) са прогласени основните принципи, от които се
ръководят доставчиците на медийни услуги при
осъществяване на дейността си. Един от тях е
„запазване на тайната на източника на
информация" (чл. 10, ал. 1, т. 3). Този принцип е
основна гаранция за свободата за получаване и
разпространяване на информация, а оттук и за
свободата и независимостта на медиите и най-вече на
журналистическата дейност. Чл. 15, ал. 4 от ЗРТ
скрепява спазването на този принцип със задължение
за журналистите „да пазят в тайна източника на
информация".
Тайната на източника на информация е
международно признат принцип в журналистическата
дейност, чието ограничаване може да бъде
предприемано само при строго дефинирани
обстоятелства. В противен случай се ограничава
свободата на медиите да осъществяват своята дейност.
В тази връзка Съвета на Министрите на Съвета на
Европа е приел Препоръка № R (2002) 7 от 8-ми март
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2000 г. (Recommendation No. R (2002) 7) кьм държавите
членки относно правото на журналистите да не
разкриват източниците си на информация.
Препоръката прогласява някои основни принципи,
свързани с тайната на източника на информация, към
които се придържа Европейския съд по правата на
човека в своята съдебна практика (вж. Sanoma
Uitgevers B.V. v. the Netherlands, no. 38224/03; Voskuil v.
the Netherlands, no. 64752/01; Becker v. Norway, no.
21272/12). Съгласно посочената препоръка на Съвета
на Европа и практиката на Европейския съд по правата
на човека изискването да бъде разкрит източника на
информация е недопустимо, освен в случаите по чл. 10,
ал. 2 от Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи (по-долу „Европейска конвенция за
правата на човека")(1 бел. под линия) (2 бел. под
линия) Според Препоръката на първо място следва да
бъде спазван внимателно балансът между значимостта
на публичния интерес от запазване на източника на
информацията и легитимния интерес, който позволява
разкриването съгласно ал. 2 на чл. 10. Препоръката
изисква да може да бъде доказано, че липсват
алтернативни мерки за получаване на необходимата
информация или че тези мерки са изчерпани.
Едновременно с това, за да бъде изискването за
разкриване на информация легитимно, законовият
интерес, преследван чрез изискването за разкриване на
информация, следва да има явно преимущество над
обществения интерес, защитаван от правото да не бъде
разкриван източника. В допълнение, при оценката на
тежестта на тези два интереса следва да се вземе
предвид дали съществува някое от следните особени
обстоятелства, които биха обосновали разкриването на
източника, а именно: доказано е предимство на
необходимостта от разкриването; наличие на
обстоятелства, които са в значителна степен от
жизненоважно или друго сериозно естество;
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необходимостта от разкриването се определя в отговор
на неотложна обществена потребност. Препоръката
на Съвета на Министрите на Съвета на Европа
предполага посочените изисквания да бъдат
прилагани във всички фази на всяка процедура
отнасяща се до правото за запазване на тайната на
източника на информация.
Предложената разпоредба на чл. 12а, която в
сходен вид съществува и в настоящия текст на Закона
за защита на личните данни (ЗЗЛД), не отчита
принципите, прогласени от Препоръка № R (2002) 7 на
Съвета на Европа и практиката на Европейския съд по
правата на човека, като по този начин подкопава
работата и свободата на журналистите и на медиите.
По същия начин текстът не отчита и интересите,
които стоят зад защитата на производствената тайна на
доставчиците на медийни услуги. И тук липсват
каквито и да било правила за упражняването на
правомощията на Комисията за защита на личните
данни по чл. 12а от Законопроекта.
С оглед на всичко изложено по-горе, считаме,
че в чл. 12а от Законопроекта следва да бъде добавена
нова ал. 3, която да гласи: „(3) Разпоредбите па ал. 1 и
2 не се прилагат по отношение на тайната на
източника на информация по смисъла на Закона за
радиото и телевизията.". Алтернативно, в случай че
направеното предложение не бъде прието, считаме, че
в законовия текст следва да бъдат изрично дефинирани
случаите, в които може да се изисква разкриването на
източника на информация от медиите и журналистите
и на всякаква производствена или търговска тайна,
както и да бъдат предвидени достатъчни гаранции за
запазване на съответната тайна от Комисията за защита
на личните данни след предоставянето й.
2. Приема се
2. По чл. 25д от Законопроекта.
Чл. 85 от Общия регламент относно защитата на
по принцип.
данните (Регламент (ЕС) 2016/679) предоставя
Предложена
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възможност за държавите-членки да предвидят
дерогации и изключения от по-голямата част от
разпоредбите на регламента, ако те са необходими за
съгласуване на правото на защита на личните данни
със свободата на изразяване и информация. За
съжаление въпреки предоставената възможност в
единствения текст от Законопроекта, който има за
предмет журналистическата дейност, а именно чл. 25д,
не е предвидено нито едно изключение от
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, което
създава непреодолими препятствия за осъществяване
на дейността на медиите, а оттук и за свободата на
словото. Същевременно текстът страда и от
допълнителни недостатъци, които считаме, че следва
да бъдат отстранени. По-долу излагаме нашите
забележки и предложения за изменения и допълнения
на чл. 25д от Законопроекта.
Първото изречение на чл. 25д, ал. 1 гласи: „Когато
при упражняването на правото на свобода на
изразяване и информация, включително за
журналистически цели и за целите на академичното,
художественото или литературното изразяване, се
обработват лични данни на физически лица,
администраторът на лични данни прави преценка за
законосъобразността на обработването във всеки
конкретен случай". По същество текстът казва, че
свободата на словото трябва да се упражнява
законосъобразно, като по този начин на практика не
носи никаква допълнителна стойност, тъй като общ
принцип на правото е, че всеки субект следва да
упражнява правата си законосъобразно. В този смисъл
всеки администратор на лични данни, обработващ
лични данни на физически лица, независимо от
конкретно упражняваните права, би следвало да прави
преценка за законосъобразността на обработването във
всеки конкретен случай. В случая на обработване на
данни за журналистически цели (както и за останалите

е нова
редакция.
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специални цели посочени в чл. 25д, ал. 1), за да се
прецени законосъобразна ли е съответната обработка
трябва да се направи съпоставка (претегляне) между
свободата на изразяване и информация, от една страна,
и правото на защита на личните данни, от друга страна.
В рамките на тази съпоставка следва да бъде
установено кое от тези две права и до каква степен има
преимущество пред другото с оглед на конкретните
обстоятелства. Предполагаме, че именно това е била
целта на предложения законов текст, но с оглед
безспорността на този извод, както и с оглед
сигурността при прилагането на текста в практиката,
считаме, че чл. 25д, ал. 1, изр. 1-во, следва да придобие
следната редакция: „Когато при упражняването на
свободата на изразяване и информация,
включително за журналистически цели и за
целите на академичното, художественото или
литературното изразяване, се обработват лични
данни на физически лица, администраторът на
лични данни прави съпоставка между правото на
защита на личните данни, от една страна, и
свободата на изразяване и информация, от друга
страна/'.
Изречение 2-ро на чл. 25д, ал. 1 има следното
съдържание: „Решението на администратора не
може непропорционално да ограничава свободата на
изразяване и информация.". Разпоредбата, макар да
цели защита на свободата на изразяване, на практика
прави точно обратното. Тя вменява ново задължение за
самия правоносител - администратор - да не
ограничава правото си „непропорционално". Считаме,
че включването на подобна разпоредба в закона
представлява недопустимо вмешателство в
независимостта на медиите и по тази причина
задължително следва да отпадне от текста на
Законопроекта.
Чл. 25д, ал. 2 от Законопроекта предвижда
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съобразяването на редица критерии при взимането на
решение в рамките на преценката (съпоставката),
осъществявана съгласно ал. 1 на същия член.
Журналистическата дейност по съществото си е
динамична, изисква взимането на бързи решения и
бързо предприемане на действия в тяхното изпълнение.
Ако всички критерии, посочени в чл. 25д, ал. 2 от
Законопроекта, следва да бъдат отчитани при всяко
взимане на решение, това ще постави медиите в
невъзможност да осъществяват своите функции. Освен
това не всички критерии, които са изброени в
посочената разпоредба биха били относими към всеки
случай на обработване на лични данни за
журналистически или други специални цели. В тази
връзка, считаме, че началото на чл. 25д, ал. 2 следва да
придобие следната формулировка: „При съпоставката
по ал. 1 администраторът взема предвид един или
повече от следните критерии, доколкото са относими
към съответната дейност по обработване на лични
данни:...". По тази начин текстът гарантира, че
използваните критерии ще бъдат приложими към
конкретния случай, поставен пред администратора,
като същевременно не го задължава да отчита
неотносими към дадения случай и прекомерни
критерии, което би го поставило в невъзможност да
упражнява дейността си.
За съжаление, това, което по никакъв начин не е
засегнато в текста на чл. 25д или в други разпоредби на
Законопроекта, е до какъв резултат може да доведе
направената съпоставка между свободата на
изразяване и информация и правото на защита на
личните данни. Не става ясно кои разпоредби на
Регламент (ЕС) 2016/679 могат да не бъдат приложени,
в случай че преценка на администратора доведе до
извода, че същите необосновано ограничават свободата
на информацията. В този аспект разпоредбата на чл. 85
от Регламент (ЕС) 2016/679 не поставя почти никакви
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ограничения. Съгласно параграф 2 на чл. 85 по
отношение на почти всички разпоредби на регламента
държавите членки могат да предвидят дерогации и
изключения. Регламент (ЕС) 2016/679 не позволява
дерогации единствено от глава I (определения), глава
VIII (средства за правна защита) и глава X (делегирани
актове и актове за изпълнение). Подобен подход не е
случаен. В рамките на медийната дейност е възможно
да не бъдат изцяло спазени редица правила относно
защитата на личните данни, което обаче е обществено
обосновано с оглед правото да се получава и
разпространява информация, прогласено от чл. 10 от
Европейската конвенция за правата на човека и в
Конституцията на Република България. Свободата на
изразяване и информация е висша ценност, до която е
достигнало съвременното общество, и тя не трябва да
бъде необосновано ограничавана от останалите права и
свободи.
Според нас, Законопроектът следва да предвиди
възможност в резултат на направената съпоставка
между свободата на изразяване и информация, от една
страна, и правото на защита на личните данни, от друга
страна, да отпадане или да бъде ограничено
приложението най-малко на две групи разпоредби на
Регламент (ЕС) 2016/679: 1) принципите по чл. 5,
параграф 1, буква а) до буква д), включително; и 2)
правата на субектите по чл. 7, параграф 3, чл. 13,14,
15,16, 17, параграф 1 и 2, чл. 18, параграф 1 и чл. 21.
Съображенията ни в тази връзка са изложени по-долу.
• Принципите по чл. 5, параграф 1. буква а) до
буква д) включително от Регламент (ЕС) 2016/679
Запазването на свободата на изразяване и
информация изисква съществуването на възможност за
ограничаване на приложението на някои от основните
принципи, уреждащи защитата на личните данни. В
тази връзка бихме могли да дадем някои примери,
които нагледно да демонстрират, че при определени
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обстоятелства спазването на принципите на Регламент
(ЕС) 2016/679 би ограничило прекомерно или дори би
обезсмислило журналистическата дейност. Бихме
искали да подчертаем, че във всеки отделен случай
администраторът ще има задължение да направи
предвидената в закона преценка, която да го доведе до
извода дали и доколко е възможно да не се съобрази
със съответния принцип на регламента.
По отношение на първия принцип, разписан в
чл. 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 „законосъобразност, добросъвестност, прозрачност".
За осъществяването на журналистическата дейност
обикновено няма да е практично журналистите да
осъществяват контакт с всички, за които събират
информация, да им разкриват самоличността си, често
събирането на информация по въпроси от
журналистически интерес се осъществява без знанието
на субекта. Така например за разкриване на
обстоятелства от важен обществен интерес е
приемливо използването на скрити устройства. Тези
журналистически практики са основателни и
справедливи в редица случаи с оглед постигане на
определени журналистически цели, но биха могли да
се разглеждат като противоречащи на принципа за
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност,
при липса на съответни законови разпоредби.
По сходни съображения, считаме, че при
определени обстоятелства прилагането на принципа,
посочен в чл. 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС)
2016/679 - „ограничение на целите", също не е
оправдано. В хода на журналистическата дейност
администраторът често няма да бъде в състояние пряко
да посочи на субектите всички цели, за които
обработва лични данни; използването на данни, които
са събрани в хода на един репортаж или друга дейност
на администратора, може да бъде оправдано и за друг
репортаж, (например при условията на разследваща
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журналистика), макар това да не е включено в
първоначално определените цели на обработването. В
такива случаи съобразяването с принципа за
„ограничаване на целите" би било пагубно за свободата
на словото.
По същия начин при осъществяване на
журналистическата дейност в редица случаи е
нецелесъобразно свеждането на информацията до
минимум, което би могло да се разглежда като
нарушение на принципа по чл. 5, ал. 1, буква в) от
Регламент (ЕС) 2016/679 - „свеждане на данните до
минимум". На практика е възможно една новина да
бъде обявена и без съобщаване на имената на
извършителя (т.е. минимално необходимото за
създаване на новина), но ползата за обществото от този
тип новина в огромната част от случаите би граничела
с нулата. В други случаи съобщаването на определена
по-подробна информация за личността на лица с
публични функции или на лица, извършили
обществено опасни престъпления или положителни
новини за добри постъпки, е не само оправдано, а и
необходимо или поне желателно с оглед
осведомеността на обществото.
В редица случаи характера на
журналистическата дейност не позволява пълна
точност на информацията, което влиза във формално
противоречие с принципа за „точност", посочен в чл.
5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679. В
репортажите например често се включват изявления на
лица, независими от медията, които могат да съдържат
и неточна информация (в това число и лични данни).
По този начин медиите са поставени в невъзможност
да контролират точността на информацията. В други
случаи предоставянето на определена информация,
чиято точност все още не е потвърдена, може да е в
обществен интерес.
И накрая, по отношение на принципа за
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„ограничение на съхранението" по чл. 5, параграф 1,
буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се
посочи, че в редица случаи обстоятелствата, свързани с
журналистическите цели на обработването на личните
данни, биха обосновали задържането на репортажи и
други материали, съдържащи тези данни, за период,
който е по-дълъг от първоначално предвидения например за друг репортаж от обществено значение.
Дадените по-горе примери са неизчерпателни и
целят да покажат нагледно само някои случаи, при
които е явно, че спазването в цялост на принципите на
Регламент (ЕС) 2016/679 би било необосновано с оглед
запазване на свободата на информацията. Бихме
искали още веднъж да акцентираме и подчертаем, че
ограничението на изброените принципи не е
абсолютно. Администраторът ще има задължението
във всеки конкретен случай да направи съпоставката
между тежестта на свободата на изразяване и
информация и на правото на защита на личните данни
и да разполага със средствата да докаже, че е направил
тази преценка при отчитане на приложимите критерии,
посочени в ал. 2 на чл. 25д от Законопроекта.
• Правата на субектите на лични данни по чл. 7,
параграф 3, чл. 13, 14, 15,16,17, параграф 1 и 2, чл. 18,
параграф 1 и чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679
В редица случаи упражняването на правата на
субектите би довело буквално до невъзможност за
извършване на журналистическата дейност. Така
например, при заснемане на репортажи на обществени
места в кадър влизат редица минувачи. Образите на
хората са лични данни, следователно във всеки случай,
когато доставчик на медийни услуги заснеме или
получи съгласно правото си на достъп до събития от
обществен интерес такъв репортаж за него формално
би възникнало задължение да предостави на всички
заснети лица (субекти на данни) информацията по чл.
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13, съответно чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679. Явно
е, че в подобни случаи уведомлението ще бъде
невъзможно и ако не бъде предвидено изключение в
българския закон, само изпълнението на тези две
разпоредби от Регламент (ЕС) 2016/679 ще доведе до
пълна невъзможност за осъществяване на огромна част
от дейността не медиите. С оглед на това в
Законопроекта следва да бъде предвидена възможност
за ограничено прилагане на чл. 13 и чл. 14 от
регламента.
По подобен начин стои въпросът с архива на
медиите и упражняване на правото на достъп по чл. 15
от Регламент (ЕС) 2016/679. В редица случаите
упражняването на това право би довело да абсолютно
непропорционални усилия за администратора, който
излъчва в съдържанието си репортажи. Така
телевизиите имат качество на и на продуценти по
отношение на записите на новинарските си емисии и
на излъчваща телевизионна организация и имат
правото да ги пазят най-малко за срока на сродните им
права по Закона за авторското право и сродните му
права (50 години след осъществяването на записа/ от
началото на годината следваща излъчването).
Практически е абсолютно възможно да се получи
запитване от субект на данните пазят ли се кадри с
него в архива на медията, без дори да има задължение
по някакъв начин да се конкретизира запитването.
Примерът е достатъчно нагледен за абсурдността на
изискването за удовлетворяване правото на субекта в
конкретния случай.
По отношение на правото на коригиране по чл.
16 също следва да се отбележи, че в огромната част от
случаи то няма да може да бъде удовлетворено. В
случай че в рамките например на гостуване по време на
актуално публицистично предаване са съобщени
неточни лични данни, практически е невъзможно тези
данни да се коригират. Материалът вече е заснет и
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излъчен и медията не само няма средствата, но няма и
правото да го изменя, тъй като трябва да пази точен
архив на програмата си. Следва да се отбележи също
така, че за подобни случаи ЗРТ предвижда възможност
за всяко лице (включително субект на лични данни) да
упражни своето право на отговор, доколкото
вследствие на посочването на неточната информация
се е почувствало засегнато. Осъществяването на това
право е безплатно и дава защита на лицата, която е
възможна в рамките на медийната дейност.
Т.нар. право „да бъдеш забравен" по чл. 17 от
Регламент (ЕС) 2016/679 следва да бъде разгледано
съвместно с правото на субекта на данните да оттегли
съгласието за обработване на личните му данни в
случаите по чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС)
2016/679. В редица предавания участват гости и
публика. Участието на тези лица може да бъде
обосновано с тяхното съгласие преди заснемането. Но
пред каква ситуация би се оказал доставчика не
медийната услуга, ако някой от гостите или дори само
едно лице от публиката, което е влязло в кадър, реши
да оттегли съгласието си? Изтриването и
премонтирането на предаването са недопустими,
защото администраторът има задължение да пази архив
на излъченото съдържание. Освен това, възможността
за оттегляне на съгласието би поставила дейността на
доставчиците на медийни услуги в пълна нестабилност
и изцяло на разположение на волята на трети лица,
които в голяма част от случаите може и да са
недобросъвестни (защото регламентът не поставя
нарочно изискване за добросъвестност при
упражняването на правата). С оглед на горното,
считаме че в Законопроекта следва да бъде предвидена
и възможност за ограничаване прилагането на чл. 7,
параграф 3 и чл. 17, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕС) 2016/679.
По съображенията, изложени във връзка с
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правата по чл. 16, 17 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679,
считаме, че в редица случаи ще бъде обосновано
ограничаването и на правото на ограничаване на
обработването по чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2016/679.
Упражняването на правото на възражение,
уредено в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679, би
поставило администраторите, които обработват лични
данни за журналистически цели в ситуация, сходна на
оттеглянето на съгласието и правото на изтриване.
Така, в случаите, когато лични данни се обработват на
основание на легитимния интерес на администратора,
какъвто е огромният брой от случаите в рамките на
журналистическата дейност, субектът на данните
(например заснето лице) може да възрази срещу
обработването „на основания, свързани с неговата
конкретна ситуация". При липса на законови
основания, които надделяват над интересите на субекта
на данните, администраторът следва да прекрати
обработването. Ако в българският закон не бъде
предвидена възможност за дерогация на правото на
възражение, доставчиците на медийни услуги може да
бъдат поставен в ситуация такова законово основание
за продължаване на обработването да липсва. Отново
резултатът би бил крайна несигурност и неоправдани
ограничения в медийната дейност.
С оглед на изложеното по-горе предлагаме в
чл. 25д от Законопроекта да бъде добавена ал. 3 със
следното съдържание:
„(3) В резултат на съпоставката по ал. 1
администратор, който обработва лични данни за
журналистически цели или за целите на
академичното, художественото или
литературното изразяване, може да заключи, че
в конкретния случай свободата на изразяване и
информация има преимущество пред правото на
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защита на личните данни. При направен извод
съгласно предходното изречение
администраторът има право да не приложи или
да ограничи приложението на чл. 5, параграф 1,
букви а) до д), включително, чл. 7, параграф 3, чл.
13, чл. 14, чл. 15, чл. 16, чл. 17, параграфи 1 и 2, чл.
18, параграф 1 и чл. 21 от Регламент (ЕС)
2016/679, доколкото прилагането на
съответните разпоредби по преценка на
администратора е несъвместимо с
осъществяването на журналистическите цели,
съответно целите на академичното,
художественото или литературното изразяване,
с оглед на които се обработват личните данни."
3. Допълнителни дерогации във връзка с
дейността на медиите
Считаме за необходимо в Закона за защита на
личните данни да бъдат въведени и няколко
допълнителни дерогации от разпоредбите на
регламента, за които не е необходимо осъществяването
на съпоставка между свободата на изразяване и
информация и правото на защита на личните данни за
всеки конкретен случай. Това са разпоредбите на чл. 7,
параграф 1, чл. 12, параграф 5 и чл. 20 от регламента.
По отношение на съгласието за обработване на
лични данни за журналистически цели, считаме, че би
било справедливо в Законопроекта да бъде предвидена
разпоредба, че съгласието за участие в съдържанието
на предаване или за публикуване на материал за
журналистически цели, следва да се тълкува и като
съгласие за обработване за журналистически цели на
личните данни за субекта, които са включени в
съдържанието на предаването или публикацията. При
липса на подобна разпоредба ще бъде нарушена
динамиката в осъществяването на журналистическата
дейност, което в редица случаи би било пагубно. В тази
връзка предлагаме включването на допълнителен текст
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в чл. 25д от Законопроекта, в следния смисъл:
„Съгласието за участие в предаване или за
публикуване на материал, свързан със субекта на
данните, за журналистически цели, следва да
тълкува и като съгласие за обработване за
журналистически цели на личните данни за
субекта, които са включени в съдържанието на
предаването или материала, с оглед на което в
тези случаи чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 няма да се прилага."
Чл. 12, параграф 5 от регламента предвижда, че
упражняването на правата на субектите на лични данни
е безплатно, освен когато исканията са явно
неоснователни или прекомерни. Тази разпоредба влиза
в пряко противоречие с чл. 14, ал. 3 от ЗРТ, съгласно
който записите, които се правят за лица, твърдящи, че
са засегнати от предаване, са за сметка на засегнатото
лице. Към настоящия момент, въпреки ограничения
кръг субекти, които имат право да искат записи от
програмите и въпреки че предоставянето на тези
записи е за сметка на лицата, редица членове на
Асоциацията на българските радио- и телевизионни
оператори - АБРО, получават и обслужват около 50
искания за записи от програмата ежемесечно.
Регламент (ЕС) 2016/679 значително разширява
случаите, в които лицата биха могли да искат запис от
програмата. Удовлетворяването на правата на
субектите на данните вменява на медиите задължения,
спазването на които изисква ангажирането на
допълнителен човешки, технически и времеви ресурс.
Ако им бъде отнета и възможността да изискват такса,
която да покрива разходите за този ресурс, медиите ще
бъдат поставени в една изключително неблагоприятна
ситуация, при която ще бъдат „залети" от искания за
безплатни записи, които реално струват немалко. В
тази връзка, считаме, че чл. 12, параграф 5 от
Регламент (ЕС) 2016/679 следва да бъде неприложим
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във връзка с дейността на медиите, като в ЗЗЛД бъде
изрично предвидено, че: „Чл. 12, параграф 5 от
Регламент (ЕС) 2016/679 не се прилага по отношение
на администратор, който има качество на доставчик
на медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и
телевизията, доколкото удовлетворяването на
правото на субекта на данните изисква създаване на
запис от съдържанието на медийните услуги,
предоставяни от администратора."
В Законопроекта следва да бъде посочено
изрично, че правата на субекта по чл. 20 от Регламент
(ЕС) 2016/679 не се прилагат по отношение на
обработването на лични данни за журналистически
цели. Логичната цел на чл. 20 от регламента е
улесняване на субектите на данни най-вече при услуги
на информационното общество. Спецификата на
формата, в която се създава медийното съдържание
изключва възможността за последващото му предаване
„в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат". С оглед на тези съображения
считаме, че в Законопроекта следва да бъде изрично
предвидено, че: „При обработване на лични данни от
администратор, който има качество на доставчик на
медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и
телевизията, на печатна или интернет медия,
субектите на данни нямат правата по чл. 20 от
Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със личните
им данни, включени в съдържанието на
медийните услуги, предоставяни от
администратора."
4. По тълкуването на „журналистическата
дейност".
Бихме искали изрично да посочим, че съгласно
рецитал 153 от Регламент (ЕС) 2016/679, понятието
журналистическа дейност следва да се тълкува широко.
В този смисъл е и практиката на Съда на Европейския
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текста
използва
302

съюз (вж. дело С-73/07 Tietosuojavaltuutettu срещу
Satakunnan Markkinapórssi Оу и Satamedia Оу). В тази
връзка, като предавания, създавани за
журналистически цели, следва да се разглеждат не
само новинарски, актуални и спортни предавания, а
сыцо така културни, забавни и др. материали. Освен
това като обработване на лични данни за
журналистически цели следва да се разглежда не само
публикуването, а и редица съпътстващи дейности, като
например, събиране, архивиране, заснемане, излъчване
и т.н., доколкото те са свързани с обработването за
журналистически цели.
5. В заключение
В подкрепа на изложените по-горе съображения
за създаването на изключения от приложимостта на
определени разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679,
бихме искали да подчертаем, че нито едно от тези
изключения не е прецедент в правото на държавитечленки на Европейския съюз. Такива изключения
съществуват в законодателството на повечето
държави, предвиждащи високо ниво на защита на
личните данни. Считаме, че във връзка с
последващата работа по Законопроекта следва да бъде
направено задълбочено обществено обсъждане,
сравнителен анализ с правната уредба в останалите
страни от Европейския съюз, както и проучване на
ефекта, който законът би имал върху отделните сфери
на дейност. В настоящия кратък срок сме принудени да
дадем предложения, които може да не са изчерпателни.
В тази връзка считаме, че с оглед постигане на
по-добри резултати, би било удачно създаването на
работна група за обсъждането на законопроекта, в
рамките на която да бъдат възприети най-правилните
мерки за въвеждане на Регламент (ЕС) 2016/679 в
българското законодателство.

понятието
„журналистически
цели“.

В заключение искаме да подчертаем, че целта на
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направените предложения не е ограничаване защитата
на личните данни на гражданите. Напротив, членовете
на АБРО винаги са имали отговорно отношение към
защитата на личните данни. При приемане на текста на
Законопроекта, без да бъдат направени предложените
изменения обаче, доставчиците на медийни услуги ще
бъдат поставени в невъзможност да упражняват
законосъобразно дейността си, а оттук и да изпълняват
и важната си обществени функции. Именно с оглед на
отговорното ни отношение към защитата на личните
данни вече сме изпратили до Комисията за защита на
личните ни данни и писмо с молба за среща, на която
да бъде обсъдено създаването на Кодекс за поведение
при осъществяване на дейността на медиите съгласно
чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679 (писмо изх. № 14-0001/23.04.2018 г.).
Оставаме на разположение за участие в работна
група за обсъждане на Законопроекта, както и за
всякакви въпроси, свързани с настоящото становище.
Бележки под линия:
1. Ратифицирана със закон, приет от Народното
събрание на 31 юли 1992 г. -ДВ, бр. 66 от 1992 г. В
сила за Република България от 7 септември 1992 г.;
Допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с
Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от
20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г.; Обн. ДВ.
бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20
Ноември 1998г., попр. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г.,
изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.
2. Съгласно ал. 2 на чл. 10 на Европейска конвенция за
правата на човека: „Ползването на тези свободи,
доколкото е съпроводено със задължения и
отговорности, може да бъде обусловено от процедури,
условия, ограничения или санкции, които са
предвидени от закона и са необходими в едно
демократично общество в интерес на националната и
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59.

Асоциация на
европейските
журналисти България
Получено по ел.
поща на 30 май
2018 г. на
pravna@mvr.bg

обществената сигурност, териториалната цялост, за
предотвратяване на безредици или на престъпления, за
защитата на здравето и морала, както и на репутацията
или на правата па другите, за предотвратяване на
изтичането на секретна информация или за поддържане
па авторитета и безпристрастността на правосъдието."
АЕЖ-България е член на международната
Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org),
която e представена в над 20 европейски страни. АЕЖ
е независима организация, обединяваща журналисти от
всички национални секции. Ролята й е да подкрепя
критичната журналистика в контекста на европейската
интеграция, както и да защитава свободата на словото.
В срока за обществено обсъждане представяме
становище във връзка с предложения законопроект за
изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни, с който националното законодателство
да бъде приведено в съответствие с новите европейски
актове в областта на защитата на личните данни.
Считаме, че въвеждането на новия Общ
регламент относно защитата на данните (Регламента) и
Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни от компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания и относно свободното
движение на такива данни (Директивата) са едни от
най-съществените намеси в правото на изразяване за
последните 11 години от влизането на България в
Европейския съюз. Намирането на ясния и премерен
баланс между тези две правно защитими блага е
изключителна отговорност на националния
законодател и е в интерес на цялото общество.
Предвидените в проекта за изменение на ЗЗЛД
промени и санкции не бива да репресират или
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ограничават изключително важната роля на медиите на
„обществен страж" и тяхната мисия. В този смисъл,
АЕЖ България изразява някои съображения, които се
надява да бъдат взети под внимание в хода на
общественото обсъждане на измененията в ЗЗЛД:
1. По отношение на законодателната техника:
1. Намираме за притеснително премахването на чл. 4,
ал. 2, изр. 1 от ЗЗЛД, според който „обработването на
лични данни е допустимо и в случаите, когато то се
извършва единствено за целите на журналистическата
дейност, литературното или художественото
изразяване, доколкото това обработване не нарушава
правото на личен живот на лицето, за което се отнасят
данните." Този текст се намира в глава 1. Общи
положения и има характер на принципна разпоредба,
която гарантира обработването на лични данни за
целите на изброените дейности, включително и
журналистическата. Вярно е, че част от разпоредбата е
пренесена в чл. 25д, но той не е идентичен и сам по
себе си съдържа някои сериозни недостатъци, които ще
бъдат обсъдени по-нататък. Освен това,
формулировката в чл. 25д не обосновава премахването
на чл.4, ал. 2, тъй като чл. 25д има характер на
изключение, залегнало в глава четвърта „а", озаглавена
„Допълнителни правила и особени ситуации на
обработване на лични данни". Това изключение не
следва да замества принципното закрепване на текста
на чл. 4, ал. 2 в общите положения, което е от
изключително значение за определяне на обхвата на
обработката на личните данни.
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законосъобразнот на
същата.
2. В глава първа "Общи положения" следва да се 2. Не се
предвиди зачитане на правото на изразяване на мнение приема.
и на търссне, получаване и разпространяване на
Текст в този
информация, както и въвеждане на принципна
смисъл е
разпоредба с общ характер. Такава декларативна
включен в
разпоредба е обосновано да бъде въведена в чл. 1, ал. 1 особените
в съответствие със Съображение 153 от Регламента. В
ситуации на
този смисъл, от така представения законопроект и от
обработване.
мотивите към него не става ясно защо някои от
разпоредбите на регламента са възпроизведени
дословно, а други разпоредби от действащия закон са
премахнати.
3. Така предложеният законопроект не внася
3. не се
достатъчно гаранции на принципно ниво за защитата
приема.
на основните права, които биха могли да бъдат в
Липсва
колизия със защитата на личните данни и най-вече
конкретно
правото на изразяване. В този смисъл, така изготвеният предложезаконопроект противоречи на основни принципи и
ние.
права, предвидени в Конституцията.
4. Законопроектът не отговаря на духа и принципа на
4. Приема се
Регламента, заложен в Съображение 4, според който
по принцип.
обработването на лични данни следва да е
В
предназначено да служи на човечеството. Правото на
законопрозащита на личните данни не е абсолютно право, а
екта са
трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му включени
в обществото и да бъде в равновесие с другите основни дерогации в
права съгласно принципа на пропорционалност. Това
определени
налага въвеждането както на материални гаранции,
случаи.
така и на общи разпоредби с принципен характер.
5. На следващо място, така направените предложения - 5. Приема се
отпадане на определени глави и въвеждането на нови,
по принцип.
отпадането на определени членове и въвеждането на
Направени
нови с букви, противоречи на правилата на
са съответни
законодателна техника. Такъв пример е отпадането на
корекции,
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глава 4 и въвеждането на глава 4а, вместо създаването
на нова глава 4. §14 от направеното предложение за
изменение и допълнение на ЗЗЛД предвижда, че ще
отпаднат както глава 3, така и глава 4, а с тях съответно
и членове от 17 до 25, но ще се въведат нови членове
от 25а нататък. Има опасност новият законопроект да
бъде накъсан, смислово раздробен и да съдържа
логически грешки, които да затруднят тълкуването и
прилагането му. Този потенциален риск следва да бъде
задължително избегнат, особено предвид
изключително широкото приложно поле на ЗЗЛД,
което ще засяга на практика всички граждани на
Република България и всички юридически лица. От
мотивите на законопроекта не става ясно защо е избран
такъв законодателен подход, а частичната оценка на
въздействие не идентифицира тези проблеми.
6. В този смисъл, в мотивите и в оценката за
въздействие се казва, че някои от националните
законодателни решения включват уредбата на
„особени ситуации на обработване на лични данни:
законопроектът предлага по-детайлна регламентация
на отделни групи обществени отношения, като
упражняването на правото на свобода на изразяване и
информация, включително за журналистически цели и
за целите на академичното, художественото или
литературното изразяване". В мотивите никъде не се
изяснява и предвижда какви са мерките за гарантиране
на правото на изразяване на мнение. „По-детайлната
регламентация" не означава, че е по-ефективна и внася
повече гаранции за свободата на словото като
конкуриращо се със защитата на личните данни право,
както предвижда регламента. Декларативно и
автоматично в чл. 25д, ал. 1 от законопроекта са
пренесени текстовете от чл. 85, ал. 1 от Регламента, но
те по никакъв начин не са развити или обосновани в
мотивите с цел защита на свободата на словото и ясния
баланс между нея и защитата на личните данни.

където е
възможно.

6. Не се
приема.
Нормата на
чл. 25 д
разписва
ясни
критерии за
баланса
между
правата,
съобразно
изискванията на чл. 85
от
регламента.
Не са
предложени
конкретни
други
критерии в
подкрепа на
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изразеното
мнение
7. Алармираме за нужда на подробна и детайлна
7. Не се
оценка на въздействие на законопроекта над
приема.
обществените отношения, свързани със свободата на
Бележката
словото — правото на изразяване, свободата на
не съдържа
средствата за масова информация и правото на търсене, конкретни
получаване и разпространяване на информация. Такава предложеоценка е изключително нужна за гарантиране на
ния.
принципа на върховенство на правото.
2. По отношение на задълженията, които 2. 1. Не се
Регламентът вменява на държавите членки при приема.
уреждане на изключенията от редица разпоредби на Проектът на
ЗИДЗЗЛД
самия Регламент:
всъщност е
1. Бихме искали да обърнем сериозно внимание на текста
инструна чл. 85 от Регламента. Той е озаглавен „обработване
ментът, чрез
и свобода на изразяване и информация". В него в
който
параграф 1 се предвижда, че държавите членки
националсъгласуват със закон правото на защита на личните
ният
данни с правото на свобода на изразяване и
законодател
информация, включително обработването за
регламентир
журналистически цели и за целите на академичното,
а визиранихудожественото или литературното изразяване.
те в
бележката
- На първо място следва да се вземе предвид особената
обществени
цел и основна функция на разпоредбата, а именно - да
отношения.
остави в ръцете на националния законодател
Независимо
ценностното решение как и по какъв начин да
от това
гарантира в достатъчна степен, че защитата на личните разпоредбаданни, които Регламентът въвежда, ще бъде в баланс с та на чл. 25д
ценностите, посочени в чл. 85. Законодателят трябва
е
сам да прецени с какви мерки ще го предвиди, но
прецизирана
Регламентът му вменява това задължение.
по начин,
който дава
- В тази връзка смятаме, че формулировката на чл. 25д
свобода на
не само че е крайно недостатъчна за гарантирането и
обработване
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доразвиването на чл. 85, пар. 1 от Регламента, ами е и в
противоречие с принципното разбиране на тази
разпоредба. Предложеният в законопроекта чл. 25д,
вместо да гарантира правата и да предвижда
изключения в случаите, в които администраторът
обработва данни за журналистически цели и за целите
на академичното, художественото или литературното
изразяване, той възлага непропорционални и неясно
дефинирани задължения на този администратор. Бихме
искали да припомним, че Регламентът предвижда
изрично, че „за да се вземе предвид важността на
правото на свобода на изразяване на мнение във всяко
демократично общество, е необходимо свързаните с
тази свобода понятия, като журналистиката например,
да се тълкуват широко." (Съображение 153, изр. 6 от
Регламента). В този смисъл, чл. 25д, ал. 2 вменява
недопустими, непропорционални задължения на
администратора, особено предвид широкото понятие за
„администратор", които регламентът въвежда. Те не
само не се съобразяват с въвеждането на изключения,
както повелява Регламентът, ами вменява и
допълнителни задължения. Не може да се очаква, че
медия, блог или журналисти на свободна професия ще
бъдат в състояние да изпълнят и ще имат специалните
знания и ресурси, за да публикуват информация в
съотвестивие с изискванията на чл. 25д. Освен това се
поставя въпросът за доказването на направата на тази
преценка от страна на администратора.

то на лични
данни за
журналисти
чески цели.

Поставя се също така въпросът, следва ли
администраторът да изготвя правно становище във
всеки конкретен случай. Така формулиран чл. 25д, ал.
2 дава десетте критерия кумулативно, като дори и при
добросъвестна проверка от страна на администратора
за журналистическите цели, академичното,
художествено и литературно изразяване, остава
опасността лицата да бъдат санкционирани
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непропорционално. Необходимостта от кумулативната
им преценка поставя въпроса какви действия следва да
предприеме администраторът, ако не са му известни
някои от обстоятелствата предвидени по чл. 25д, ал. 2.
1. Чл. 85, ал. 2 от Регламента предвижда, че за
обработването, извършвано за журналистически цели
и за целите на академичното, художественото или
литературното изразяване, държавите членки
предвиждат изключения или дерогации от глава II
(принципи), глава III (права на субекта на данни),
глава IV (администратор и обработващ лични данни),
глава V (предаване на лични данни на трети държави и
международни организации), глава VI (независими
надзорни органи), глава VII (сътрудничество и
съгласуваност) и глава IX (особени ситуации на
обработване на данни), ако те са необходими за
съгласуване на правото на защита на личните данни
със свободата на изразяване и информация. По
отношение на изпълнението на изискването на чл. 85,
ал. 2 от Регламента, изразяваме следните позиции:







1. Приема се
по принцип.
Предложена
е нова
редакция,
вкл. по
отношение
на тайната
по чл. 12а.

Считаме, че такива изключения са абсолютно
необходими за съгласуване на правото на защита
на личните данни със свободата на изразяване,
свободата на медиите и правото на информация.
Настоящият законопроект не предвижда такива
изключения.
Считаме, че въвеждането им, ако не във всяка от
предвидените области, то поне в повечето, е
абсолютно необходимо. Такива изключения са
съотносими с духа и целите на Регламента и с
общата цел за въвеждане на регулация, която да
засили защитата на личните данни.
По-конкретно, по отношение на изключенията по
глава II, принципите на прозрачност, свеждане на
данните до минимум, ограничаване на
съхранението и най-вече поверителност не следва
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да се прилагат в същата степен и строгост, както за
останалите администратори, когато става дума за
обработването, извършвано за журналистически
цели и за целите на академичното, художественото
или литературното изразяване. Когато под
журналистически цели се разбира "осведомяване
на обществеността", тези принципи следва да
отстъпят. Журналистите и медиите следва да могат
да събират информация за своите разследвания и
материали и по тяхна преценка да счетат какво да
публикуват в съответствие с границите на
комуникационните права и общия правов ред, а не
да информират субектите на своите разследвания
във всеки случай, да обработват и събират
минимум данни и да ограничават съхранението им
по начина, по който това се изисква от бизнеса.
По отношение на правата на субекта на данни по
глава III е недопустимо журналистите и медиите да
предоставят във всеки конкретен случай на самия
субект на данни цялата информация, предвидена в
чл. 13 от Регламента, например. Това важи особено
за разследващата журналистика. Стриктното
прилагане на тази разпоредба и липсата на
изключения от нея би потиснало, застрашило и
репресирало журналистическата дейност в степен
граничеща със цензура.
Гаранциите, дадени в чл. 17 от Регламента и
въвеждането на "правото да бъдеш забравен"
предоставят достатъчно възможности за субектите,
особено които са обект на журналистически
материали, но също така са включени в
документални филми, романи, есета, сатира,
карикатури и други художествени, академични или
журналистически произведения. Не случайно
такова искане не следва да бъде уважено, когато е
за целите на упражняване на правото на свобода на
изразяването и правото на информация, както
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посочва самия чл. 17.
По отношение на глава VI и независимите
надзорни органи, също следва да се предвидят
изрични изключения, които да гарантират правата
на лицата, които извършват обработването за
журналистически цели и за целите на
академичното, художественото или литературното
изразяване. Вместо да се предвиждат изключения
от възможността за разкриване на информация от
страна на журналисти пред надзорния орган в
лицето на КЗЗЛД, чл. 12а предвижда недопустима
намеса от гледна точка на защита на тайната на
източниците на информация на журналистите, но и
не само. Тяхното право да не разкриват
източниците си трябва да бъде прогласено изрично
и да е изключение от предвидената в чл. 12а
разпоредба. Защитата на тайната на
журналистическите източници е имплицитна част
от чл. 10 от ЕКПЧ и от чл. 39 от Конституцията.
Бихме искали да напомним, че според ЕСПЧ
заповедта за разкриване на източника, която има
възпиращ ефект, застрашава ролята на пресата на
„куче-пазач". Недопустимо е орган от структурата
на изпълнителната власт да има правомощия да
санкционира журналисти при отказ от разкриване
на източника.
Не е спазен и балансът на тайната на
кореспонденцията и на адвокатската тайна.
В този смисъл, считаме, че чл. 12а, ал.1 трябва да
бъде прецизиран и да се вземе предвид
гарантирането на журналистическата дейност,
правото на изразяване и правото на търсене,
получаване и разпространяване на информация от
гражданите, тайната на кореспонденцията и
правото на адвокатска защита. Така формулираната
разпоредба на чл. 12а предвижда противоречие
между регламента и националното
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законодателство, което вместо да засили тайната на
кореспонденцията, вменява изключително широки
правомощия на Комисията, които противоречат на
Конституцията и са насочени към неправомерна
намеса от страна на изпълнителната власт в
неприкосновеността на личния живот и на
свободата на словото.
 Считаме, че намирането на цялостния баланс се
отнася и до предвиждане на изключения в
националния закон и по отношение на останалите
глави от Регламента.
 Липсата на такива изключения в ЗЗЛД
противоречи на принципа на пропорционалността
и на правовата държава, както и на целите и духа
на самия Регламент, на баланса на основните права
и конституционно установените принципи и поспециално на чл. 30, ал. 5, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл.
45, чл. 54 и на чл. 57 от Конституцията, както и на
принципите на плурализъм и публичност на
парламентарното управление.
По отношение на предвидените санкции:
3.1. Считаме, че предвиждането в новия чл. 85 в
законопроекта долна граница за минимална санкция от
10 000 лева по ал. 1, 5000 евро или левовата им
равностойност по ал. 2 и 1000 лв. по ал.З са абсолютно
непропорционални и противоречат на "необходимостта
в едно демократично общество" по см. на ЕКПЧ.
Подобна долна граница противоречи и на чл. 83 от
Регламента и най-вече на изискването всеки надзорен
орган да гарантира, че наложените административни
наказания „глоба" или „имуществена санкция" във
всеки конкретен случай са ефективни и
пропорционални.

3. Приема се
по принцип
по
отношение
на
санкциите.
Предложена
е нова
редакция.

3.2. Чл. 83 от Регламента не позволява да се приеме
отклонение от правилото му и подобна вътрешна
разпоредба в сегашната редакция на предложения чл.
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85 от ЗЗЛД би бил противоконституционен, тъй като
правото на Eвропейския съюз има предимство по
отношение на онези разпоредби на вътрешното право,
които им противоречат. Въвеждането на подобни
спорни разпоредби е опасно за цялостния правов ред,
би създало множество административни и финансови
тежести по обжалването на налагането на такива
неправомерни санкции, които могат да доведат до
несъстоятелност на редица бизнеси, за които би било
непосилно изплащането им, а в по-тесни хипотези - до
закриването на медии и в този смисъл до цензура и
ограничаване на свободната стопанска инициатива.
3.3. Считаме, че минималните санкции по ЗЗЛД,
особено тези във висок размер, следва да бъдат
премахнати изцяло от законопроекта, особено предвид
предизвикателствата, които въвеждането и прилагането
на Регламента води и огромните размери на санкциите,
предвидени в самия него.
4. По отношение на публичните регистри:
4.1. Считаме, че предложения чл. 25 г от законопроекта
противоречи на принципите, заложени в чл. 41 от
Конституцията, чл. 2 от Закона за електронното
управление и чл. 6 от ЗЗЛД. Следва лицата да могат да
търсят информация, най-вече в съдебните регистри, но
и други публични регистри. Лицата следва да могат да
получават информация, знаейки ЕГН на субектите, за
които се отнася информацията по него съдебни актове.
Единният граждански номер е основно средство за
идентификация, като и до влизането в сила на
Регламента в съдебни актове данните за лицата бяха
заложени само с инициали. Това гарантира защитата на
данните им в съответствие с Регламента. Премахването
на търсене чрез ЕГН или име от заинтересовани лица,
които следва да са получили информацията
законосъобразно, противоречи на принципа за достъп

4.1. Приема
се по
принцип.
Предложена
е нова
редакция.
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на информация и създава сериозни трудности при
ползването на публичните регистри, като в някои
случаи обезсмисля функцията им на публични.
Смятаме, че следва да се прави разлика между
използването на ЕГН/ЛНЧ като информация и
търсенето чрез него, когато вече е известно. В този
смисъл има противоречие между алинея първа и втора
на чл. 25г. Считаме, чл. ал. 2 е нелогична, неиздържана
от гл. т. на законодателната техника, въвежда
непропорционални ограничения и стриктното й
тълкуване е в противоречие с основни принципи и
права, като практическото й приложение застрашава
търговския и гражданския оборот, както и работата на
журналистите.
През последните години се наблюдава отчетлива
тенденция за ограничаване гарантираната от
Конституцията и процесуалните закони публичност на
съдебните актове чрез обезличаването им. Под
предтекст, че са лични данни от съдебни актове се
заличават не само наименования на юридически лица търговци, неправителствени организации, но дори
(какъвто е случаят с Върховния административен съд)
и наименования на държавни учреждения. Считаме, че
предложените промени ще задълбочат тази негативна
тенденция.
4.2. Считаме, че преди внасянето на законопроекта в
парламента, правителството следва да вземе предвид:
че ситуацията със свободата на медиите в България,
особено предвид 111-тото й място от 180 държави в
света по данни в годишната класация на „Репортери
без граници", продължава да се влошава;
България продължава да е най-бедната държава членка
на Европейския съюз и въвеждането на непосилни за
субектите санкции са явно непропорционални;
Регламентът предвижда изрични задължения на
държавите членки за гарантиране в достатъчна степен
на правото на изразяване на мнение, свободата на

4.2. Приема
се по
принцип.
Изложеното
становище,
като част от
общественото
обсъждане, е
елемент от
пакета
документи
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печата и другите средства за масова информация и
правото на търсене, получаване и разпространяване на
информация;

60.

Съюз на
издателите в
Република
България
Получено по ел.
поща на 30 май
2018 г. на

по
обсъждане и
приемане на
поректа на
Националният законодател е призван преди всичко да ЗИДЗЗЛД
гарантира цялостния демократичен и правов ред, въз
основа на Конституцията и принципите на
учредителните договори, като внесе баланс и съобрази
националните интереси и особености, свързани с
медийната среда и гарантира свободата на словото в
достатъчна степен, като не допуска въвеждане на
прекалено рестриктивни разпоредби, за които изрично
е задължен да предвиди изключения, да дадат
непропорционални правомощия за „лов на вещици"
спрямо журналисти. Вносителите на законопроекта
носят изключителна отговорност за това.
Становището е публикувано по-горе под т. 22а.
Вж.
коментарите
под т.22а.

pravna@mvr.bg
61.

Камара на
автомобилните
превозвачи в
България

Имплементирането на 'Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент е важна задача, която ще се
отрази пряко на бизнеса в България. Всички
работодатели ще бъдат отговорни да спазват „новите"
правила, но още п-важно е как те ще бъдат ..преведени"
от българския законодател.
След обстоен .прегледана публикувания Проектозакон
за изменение и допълнение на закона за защита на
личните данни, правим следните бележки и/или
питания.
1. Нормата на чл. 14 от ЗЗЛД, предвижда комисия да
1. Не се
извършва „акредитация на сертифициращи органи",
приема.
като критериите,, механизмите й процедурите за
Подзаконо317

сертифициране. ще бъдат разписани в наредба.
Никъде не са публикувани проекти на наредбата, като
респективно същата се оказва в компетентността на
КЗЛД. Т.е. най-важните аспекти, като начин на
придобиване, изисквания и респективно честота на
провеждане на акредитациите, се оставят на добрата
воля на Комисията. Същите считаме, че следва да
бъдат поне „индикативно разписани като процедура в
закона", а всички детайли във въпросната наредба.

вият
нормативен
акт, който
ще уреди
тези въпроси
съчетава
правна
сигурност с
гъвкавост.

2.. Разпоредбата на чл. 15 от ЗЗЛД, предвижда
Комисията да организира и провежда обучения за т.н.
^ДПО1', но терминът използван от законодателя е
„може". Считаме, че думата*,може" трябва да отпадне,
а Комисията да бъде задължена регулярно да
организира такива обучения. Лошата практика до
момента в лицето на Закона за енергийната
ефективност и наредбите към него показва, че
органите, които са отговорни да
акредитират/сертифицират специалист за придобиване
на съответната квалификация не провеждат обучения в
продължение на 3-4 години след първоначалните
такива. Т.е. на пазара се е появил вид монополизъм на
малка група сертифицирани лица. Този пример
обуславя явната необходимост думата „може" да
отпадне от законопроекта, като вместо нея се разпише
задължение на комисията, като конкретното
предложение е минимум 2 пъти годишно да се
провеждат подобни обучения/сертифициране. От друга
стана, чл . 15, ал. 2 сочи. че обученията ще са за сметка
на обучаващите се и по Тарифа определена от
министъра на финансите. Следва да се представят
някакви индикативни стойности на тарифата,
респективно се повдига въпросът защо същата следва
да се приема от министъра на финансите, подобни
актове като тарифи, обикновено се приемат с
Постановления на Министерски съвет / ПМС/.

2. Приема
се. Нормата
е отпаднала
поради
възражения
по същество
от голям
брой
заинтересовани страни.
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3.
Новосъздаденият чл. 16, въвежда „регистър на
кодексите на поведение" същите са одобрявани от
комисията по „сектори", като липсва уредба как точно
се одобряват, кой ги съставя, и т.н. Така разписан
текстът на чл. 16 и чл. 10, нова ал. 5 /предишна 4-та/,
води до неясноти.

4.
В чл. 25б, ал. 3, се споменава термина
..вътрешно съвместителство", но този институт е
отпаднал от Кодекса на труда и се създава непълнота,
която буквално ще означава възможност хора на
длъжност „ТРЗ" или "Ейч Ар" да съвместяват
длъжността на ДПО, без съответното заплащане,
респективно при липса на специфични знания.
В сега действащата редакция на КТ разпоредбата на чл.
258 е отменена през 1992 г. Разпоредбата на чл. 259 от
КТ ползва термина „заместване'1 но в коренно
различна хипотеза, когато работника или служителя
отсъства. Смятаме, че смисъла, който влага
законодателят в термина „вътрешно съвместителство"
трябва изрично да бъде определен в закона, за да има
повече яснота и сигурност при използването му.
5.
Разпоредбата на чл. 25ж говори за „контрол на
достъпа", но съществен въпрос остава при малки
дружества с 1 -2 служители или състоящи се само от
управител.
дали същият контрол на достъп не може да бъде
„мярка" посочена от Комисията, която следва да се
прилага? Респективно да се изисква инсталиране на
скъпи системи за контрол на достъпа.

3. Не се
приема.
Разпоредбата на чл. 40
ясно указва
субектите,
които
съставят
кодекси за
поведение.
4. Приема
се.
Предложена
е нова
редакция.

5. Не се
приема. Не
се въвежда
задължение
за приемане
на такива
системи, а
единствено
регламентиране на
тяхната
употреба,
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при
евентуално
решение за
въвеждането
им.
6.
Как се тълкува разпоредбата на чл. 25й - за
мащабно систематично видеонаблюдение? Ако
физическо лице има инсталирани камери на имот
(къща, апартамент), респективно ако някое сдружение
на.етажната собственост има контрол на достъпа или
видео наблюдение? От друга страна, голяма част от
нашите членове искат да въведат видео регистратори
и/или камери както отпред на тежкотоварния
автомобил, така и в самото ремарке. Счита ли се за
системно и мащабно, ако бъде ограничено във времето
(записите да се пазят 7-10 дни)?
7.
Чл. 37б. ал. 2 - „съответното пълномощно", то
би могло да бъде 3 вида, изрично, с нотариална заверка
на подпис/съдържание и такова по Закона за
адвокатурата. Предлагаме да се прецезира този текст и
да :бъде оставена възможност също да се извършва
само от ф.л. с изрично пълномощно т.е. по смисъла на
чл. 376 от ЗЗЛД, с нотариална заверка на подписа на
упълномощителн, както и от адвокат с пълномощно по
смисъла на ЗА.
8.
Не е разписано изрично в ЗЗЛД. начина на
комуникация по смисъла на чл. 37б. както и
възможността да се таксува искането за достъп до
информация. Пример: недобросъвестно лице подава
искане по смисъла на чл. 37а, ал. 2 (което може да е
както писмено, така и по електронен път), но да посочи
форма на кореспонденция - писмена, респективно
адрес за кореспонденция в Танзания. Кения, Барбадос
или друга екзотична държава. Разходите за поща, ще са

6. Не се
приема.
Липсва
конкретно
предложение.

7. Не се
приема. Не е
необходимо
даването на
подобна
конкретика.
Независимо
от това,
нормата е
прецизирана.
8. Не се
приема. Не
се налага
разписване
на норма в
указания в
предложението
смисъл,
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несъразмерни с усилието на физическото лице. Т.е. за
да му бъде изпратен набор от документи пощенската
услуга може да струва и 100 лв.
Нормите на Регламент 2016/679 по-конкретно чл. 15,
ал. 3 предвиждат „разумна такса14 същото следва да се
посочи и в действащото законодателство, за да не
създава напрежение между администраторите и
лицата, чийто лични данни се обработват.
Нормата на чл. 38 ал. 1 предвижда право да се сезира
комисията в едногодишен срок от узнаване на
нарушението, но не по-късно от пет години от
извършването му.'1 Така предвидения срок не
кореспондира ни го с АПК, нито със ЗАНН нито с
Наказателния кодекс. Същия се явява явно
несъразмерен с целта на закона и регламента за защита
на личните данни. Предлагаме срокът да бъде изравнен
със срокът предвиден в Закона административните
нарушения и наказания., а именно I месец от
узнаването, но не по-късно от 1 година от
извършването.
9.
Разпоредбите на чл. 39 предвиждат възможност
субекта на данни да обжалва действията и актовете: на
администратора и обработващия по съдебен ред, но
ограничава възможността да се сезира съда. ако има
висящо производство пред комисията. Така разписани
текстовете на закона, не дават правна сигурност, че в
разумен срок, субектът на данни ще има възможност да
сезира съда. тъй като няма ясни граници и срокове в
които комисията е длъжна да реши поставения пред
нея казус/въпрос, респективно скоростта, с която вече
решеният въпрос ще премине през съдебната система.
Предлагаме да бъдат заложени кратки срокове - от 1 до
3 месеца, в които следва както КЗЛД, така и
административния съд следва да се произнесе, /пр. в
изборния кодекс се посочва, че административният съд
и ВДС се произнасят за 14 дни (т.е. общо в
едномесечен срок)/

доколкото
регламентът
дава
възможност
за перценка
на самия
администратор.

9. Не се
приема.
Съкращаване на
сроковете
ще ограничи
упражняването на
основни
права на
физическите
лица.
Приема се
предложението по
отношение
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В допълнение изискването на чл. 39, ал. 4 Комисията
да удостоверява по искане на субекта на данни липсата
на Висящо производство, считаме, че следва да бъде
променено, като същото се вмени на Съда, по служебен
път да изиска от КЗЛД данни или да направи проверка
за висящи производства.
10.
Относно главата „принудителни
административни мерки, административнонаказателни
разпоредби4'
Впечатление прави засилването на
административнонаказателната репресия. В Регламента
не се предвижда минимален размер на налагане на
санкциите, но техен максимален размер до 20 000 000
евро ! респективно 10 000 000 евро или в случай па
предприятие - 4% / респективно 2 % от общия му
годишен световен оборот за предходната финансова
година.
ЗЗЛД не прави разлика и не пресъздава правилно
регламента,.като създава „възможност41 дори на
физическо лице да бъде наложена глоба от 20 000 000
евро.
От друга страна обаче минималните санкции
предвидени от закона са завишени от 500 лв. на 1000
лв., респективно от 1000 лв. на 2000 лв. и респективно
минимум 10 000 лв. / 5000 лв. (чл. 85 от ЗЗЛД).
Тези минимални санкции не отговарят на
икономическата действителност в България. Т.е. глоба
от 10 000 лв. за нарушение на ЗЗЛД би била пагубна за
по-малките работодатели/дружества и/или физически
лица. Съда не може да измени санкцията под
минималните посочени по-горе размери, а
несъстоятелно е твърдението, че последния би
прилагал разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Подобна
репресия е неприсъща за европейското
законодателство.
Подобни санкции биха били удобно оръжие за
справяне с конкуренцията или инструмент за явна

на съда.

10. Приема
се.
Предложена
е нова
редакция на
административнонаказателните
разпоредби.
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държавна репресия. Същите не се базират на никакъв
„пазарен" икономически или законов принцип, като не
кореспондират с регламент 2016/679. Напротив налагат
минимални прагове на наказанията неприсъщи на духа
на регламента. Предлагаме законът да не установява
минимални санкции, за да съответства на европейското
законодателство в областта на защитата на личните
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