
Програма 
  ДА ОБСЪДИМ ЕТИЧНАТА СТРАНА: ДОСТОЙНСТВО И УВАЖЕНИЕ В 

УПРАВЛЯВАНИЯ ОТ ДАННИ ЖИВОТ 

Дебатът в София 

Място на провеждане:  Национален дворец на културата, зала 8, пл. „България” 1, София  

22 октомври 2018 

  Сутрешна сесия 

8.30-9.00 Регистрация 

 9.00-9.20 Официално откриване 

- Венцислав Караджов, Председател на Комисията за защита на личните 
данни и Заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните 
 

- Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията  
 

 9.20-11.15 Пленарна дискусия 1: 

Неприкосновеност и лично достойнство: Универсални ценности в свят 
без граници 

Модернизирана Конвенция 108 - новата глобална рамка за сигурност и защита 
на данните 

Модерирана от Пламен Ангелов, директор, Комисия за защита на личните 
данни 

  

Участници в дискусията: 

- Мария Михаелиду, член на Комитета по Конвенция 108, Съвет на Европа 

- д-р Фумио Шимпо, Комисар от Комисията за защита на личната информация 
на Япония 

- Пол Джордан, управляващ директор за Европа, Международна асоциация на 
специалистите по защита на личните данни 

- Алфия Гафурова, началник отдел, Федерална служба за надзор в сферата 
на свръзките, информационните технологии и масовите комуникации на Руската 
федерация 
 

- Ралф Зауер, заместник-началник отдел С.4, международни потоци на данни 
и защита, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители", Европейска 
комисия 

 11.15-11.30  Кафе пауза 

 11.30-13.00 Пленарна дискусия 2: 

Балансиране между обществения интерес и правата на субекта на 
данни 
Модератор Милен Райков, CIPP/E, Regional Tax Partner, EY 

Участници в дискусията: 

- Хироши Мияшита, доцент, Университетът в Чуо, Япония 

- Даниел Дрюър, длъжностно лице по защита на данните и ръководител на 
звеното за защита на данните, Европол 

- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на неправителствената 
организация "Програма за достъп до информация" 

- Мария Тороманова, CIPP/E, началник на отдела за съответствие и 
длъжностно лице по защита на данните в Общинска банка 

 13.00-14.00  Обяд 



   Следобедна сесия 

 14.00-15.30 Пленарна дискусия 3: 

Интелигентни решения за сигурност и отчетност на данните 

Модерирана от Пол Брейтбарт, директор на стратегически проучвания и 
регулаторна дейност, Nymity 

  

Участници в дискусията: 

- Кабир Бардай, сътрудник по информационна сигурност (FIP), главен 
изпълнителен директор на OneTrust 

- Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция 
"Електронно управление" 
 

- Рикардо Джанети, Inveo Srl - сертифициращ орган 

- Георги Средков, длъжностно лице по защита на данните, Виваком 
 

 15.30-15.45  Кафе пауза 

 15.45-17.00 Дигитална етика в епохата на глобалните комуникации и виртуалната 
реалност 

Презентация: Том Мур, главен служител по неприкосновеността, AT & T 

 
Лектори: 

- Антонио Амендола, изпълнителен директор, Международна дейност, AT & T  
 

- Андреана Атанасова, член на Комисия за регулиране на съобщенията 

- Борис Гончаров, главен стратег по киберсигурност, Amatas 

 

 17.00-18.00 Съпътстващо събитие 

Първи сигнали за опасност! Роля на Длъжностните лица по защита на 
данните. (Canaries in a coal mine? Data Пrotection Officers in the data 
mine!) 

- Даниъл Дрюър, длъжностно лице по защита на данните и началник на 
отдела за защита на данните, Европол  
 

- Весела Миладинова, адвокат в отдела за защита на данните, Европол 

 19.30-22.30  Гала вечеря 

  

  

23 октомври 2018 

   Сутрешна сесия 

 9.30-11.00 Пленарна дискусия 4 
 

Защита на неприкосновеността във финансовия сектор: Fintech 
иновации и традиционно банкиране 

Модерирана от Филип Генов, основател и ръководител на Sophia Lab  
 

  

Участници в дискусията: 

- Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор 
(предстои потвърждение) 



 

- Хоакин Перез Каталан, Международен отдел на Испанската агенция за 

защита на данните 

- Калин Радев, главен изпълнителен директор, Software Group 

- Константин Христов, главен изпълнителен директор и съосновател на 

Sensika Technologies 

- Пелопидас Донос, длъжностно лице по защита на данните на Европейска 

инвестиционна банка 

 11.00-11.15  Кафе пауза 

 11.15-13.00 Пленарна дискусия 5: 

Застраховане в сферата на киберсигунорността - изграждане на 

съответствие с GDPR 

Модератор: Нина Колчакова, главен секретар, Асоциация на българските 
застрахователи 

  

Участници в дискусията: 

- Кирил Бошов, главен изпълнителен директор, Euroins Insurance Group 

- Каспър Педерсен, ръководител на управление на данните @ SAS 

- Делян Бойчев, главен служител по сигурността на информацията в KBC 

- Спас Иванов, директор "Продажби", CENTIO professional IT security 

- Иван Василев, ръководител на текущите и предстоящи изследвания на 
заплахите, Vilivosoft and I&S Vassilev 

 13.00-14.00  Обяд 

   Следобедна сесия 

 14.00-15.30 Пленарна дискусия 6: 

Аутсорсинг на данни - Глобални трансфери на данни и облачни услуги  

 

Модерирана от Пламен Жечев, Enterprise and Public Sector Manager, Cisco  
 

  

Участници в дискусията: 

- Петър Иванов, изпълнителен директор на Американска търговска камара в 
България (AmCham Bulgaria) 

- Снежана Сърдич, правен служител в отдела за наблюдение и 
правоприлагане, Европейски надзорен орган по защита на данните 

- Никола Саранов, докторант, UnitedLex Corporation / Marshall Dennig 

- Антон Тодоров, длъжностно лице по защита на данните, UniCredit Bulbank  

- Петър Кирков, мениджър, бизнес решения за киберсигурност, Телелинк 

 15.30-16.15 Съпътстващо събитие 

Drones: Ethics of a PlayStation Mentality 
 

- Александра Цветкова, директор на Фондация "ЛИБРе" 

- Антон Пулийски, главен изпълнителен директор и връзки с обществеността, 
Drone Arena 

  



24 октомври 2018 

 11.00-18.40 На живо от откритата сесия в Брюксел 

 11.00.13.00 
Съпътстващо събитие 

Първите пет месеца на GDPR, организирано от OneTrust 

Лектори: 

- Линда Тиелова, съветник по защита на данните, OneTrust 

- Пламен Ангелов, директор на дирекция "Нормативна дейност и 

международно сътрудничество", Комисия за защита на личните данни 

- Диана Караиванова, CIPP/E, ръководител на екипа по 

съответствие,  UnitedLex Corporation / Marshall Denning 

 13.00-14.00  Обяд 

 14.00-15.30 
Съпътстващо събитие 

GDPR - въпроси и отговори, организирано от Комсията за защита на личните 

данни (на български език) 

Модерирано от: 

- Десислава Тошкова-Николова, главен секретар, Комисия за защита на 

личните данни 

- Мария Рангелова, длъжностно лице по защита на данните, Министерство на 

вътрешните работи 

- адв. Десислава Кръстева, член  на Центъра по право на информационните и 

комуникационните технологии, Фондация "Право и интернет" 

 16.00-18.00  Туристическа обиколка на София (с екскурзовод на английски език) 

   

25 октомври 2018 

 10.00-13.20 На живо от откритата сесия в Брюксел 

 13.05-13.20 
На живо от Брюксел: Закриване на Конференцията, заключителни думи 

на Венцислав Караджов и Джовани Бутарели  

10.00-11.00 
Съпътстващо събитие 

Проектите, финансирани от ЕС, като инструмент за партньорство и 

защита на данните 

лектор: Христо Аламинов, PMP®, Комисия за защита на личните данни 

 

11.00-13.00 
Съпътстващо събитие 

Лаборатория "Изкуствен интелект и CAD системи" и Лаборатория по 

киберсигурност, София Тех Парк 

11.00-13.00 Туристическа обиколка на София (с екскурзовод на английски език) 

 


