МОТИВИ
към
проект на Инструкция за реда за обработване на лични данни в Министерството на
вътрешните работи
1. Причини, които налагат приемането на акта:
Съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), администратор на
лични данни е министърът на вътрешните работи, който може да възлага обработването на
лични данни на определени от него длъжностни лица (чл. 29, ал. 1). Редът за обработване на
лични данни се определя с инструкция на министъра на вътрешните работи (ал. 2).
Необходимостта от изготвянето на проект за актуална инструкция произтича от
прилагането на новата правна рамка за защита на личните данни в Европейския съюз:
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) 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, и за отмяна на
Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, и свързаните с това законови промени във
вътрешното законодателство – в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Регламентът влезе в сила на 25 май 2018 г., а
директивата беше транспонирана със Закона за изменение и допълнение на ЗЗЛД (Обн., ДВ,
бр. 17 от 2019 г.).
По отношение на проекта на инструкция е налице и хипотезата на чл. 11, ал. 1 от
Закона за нормативните актове, тъй като съдържащите се в него изменения са многобройни и
важни.
Понастоящем, редът за обработване на лични данни в МВР се урежда с Инструкция №
8121з-1122 от 12 септември 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на
вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 73 от 2015 г., изм. и доп. бр. 31 от 2016 г., доп. бр. 3 от 2017
г.). Тя ще бъде отменена с издаването на новата инструкция.
Новите моменти в проекта са свързани с повишените изисквания към
администраторите на лични данни, включително за отчетност, както и опростяване на
регламентацията, която е ограничена единствено до реда за обработване, като се има предвид
подробната уредба на ниво регламент и закони. Същевременно, инструкцията отразява
политиката на администратора по отношение на обработването на лични данни в МВР,
насочена към стриктно спазване на принципите за обработване на лични данни, прогласени от
регламента и ЗЗЛД.
По този начин инструкцията отговаря и на изискването на чл. 29 от регламента, че
всяко лице, действащо под ръководството на администратора, което има достъп до личните
данни, обработва тези данни само по указание на администратора, освен ако обработването не
се изисква от правото на ЕС или националното законодателство.
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С цел да не се променя законовоустановена и трайно наложена в практиката
терминология, в проекта е посочено, че информационните фондове са регистри с лични данни
по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Това е важно уточнение, свързано с легалната
дефиниция за регистър с лични данни и обстоятелството, че информационните фондове в
МВР, за които се прилага инструкцията, отговарят на критериите за регистър с лични данни.
Създаването и управлението на информационните фондове е регламентирано в ЗМВР и
ПУДМВР. Информационните фондове се изграждат при съответните структури на МВР
съобразно функционалната им компетентност. Ръководителите на структурите управляват и
организират ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове.
Самото изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на фондовете се осъществява при
условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.
Предвид наличието на тази подробна уредба, законът е предвидил в инструкцията да се
уреди единствено редът за обработване на лични данни, при спазване на принципите за
обработване на лични данни, установени с регламента и ЗЗЛД. В инструкцията са разписани
задълженията на служителите при обработването на лични данни и са предвидени мерки за
сигурност, както и контрол върху обработването.
За улеснение, за целите на инструкцията е въведена дефиниция за управляващ
информационен фонд. По смисъла на инструкцията, „управляващ информационен фонд“ е
ръководителят на съответната структура от МВР, при която е изграден информационният
фонд, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗМВР.
В проекта е предвидено поддържането на регистър на дейностите по обработване на
лични данни в МВР. Съгласно проекта, в автоматизираните информационни фондове, в които
се обработват лични данни за целите по Глава осма на Закона за защита на личните данни, се
водят системни дневници (логове) за дейностите по обработване на лични данни. Други важи
моменти, произтичащи от новата правна рамка за защита на личните данни са разпоредбите за
техническите и организационни мерки за сигурност на личните данни, уведомяването на
Комисията за защита на личните данни, съответно на субектите на данни за нарушения на
сигурността на личните данни, въвеждането на оценка на въздействието, когато има
вероятност определен вид обработване, по-специално това при което се използват нови
технологии и предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, да доведе до
висок риск за правата и свободите на субектите на данни. В проекта са разписани подробно
параметрите на мерките за сигурност на личните данни, които са предмет на подробно
регламентиране в организационно-технологичните правила, които се изготвят за всеки
информационен фонд, в който се обработват лични данни. В съответствие с принципа за
отчетност, всеки управляващ информационен фонд ежегодно представя на министъра на
вътрешните работи доклад относно състоянието на обработването на лични данни в
съответния информационен фонд.
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, всяко лице, действащо под
ръководството на администратора, обработва лични данни само по указание на
администратора, освен ако обработването не се изисква от правото на Европейския съюз или
националното законодателство. Проектът на инструкция съдържа именно общите указания на
министъра на вътрешните работи, в качеството му на администратор на лични данни за реда за
обработване на лични данни, с оглед спазването на принципите за обработване на лични
данни.
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2. Цели, които се поставят с приемането на акта:
С приемането на инструкцията се цели актуализиране и привеждане на вътрешната
регламентация на обработването на лични данни в съответствие със законовата и
подзаконовата нормативна уредба, относима към материята, както и подобряване на
ефективността при обработване на лични данни в МВР и оперативността на работа с други
администратори.
Проектът на инструкция предвижда отмяна на действащата Инструкция № 8121з-1122
от 12 септември 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните
работи (Обн., ДВ, бр. 73 от 2015 г.).
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на акта не изисква и не е свързано с финансови, и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта:
Прилагането на инструкцията ще допринесе за ефективното изпълнение на повишените
изисквания към администратора на лични данни, произтичащи от новата европейска рамка в
областта на защитата на личните данни. Прилагането на инструкцията ще осигури спазване на
принципите за защита на личните данни при тяхното обработване, ще улесни дейностите по
обработване, извършвани в МВР и ще засили защитата на правата на субектите на лични
данни.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не
е изготвена таблица за съответствие с европейското право.
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