
Мотиви 

към проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните 

данни и на нейната администрация 

 

С измененията и допълненията в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от м. 

февруари 2019 г. в националното законодателство бяха въведени мерки по изпълнение 

на 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 и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 

(Общ регламент относно защитата на данните), и бе транспонирана Директива (ЕС) 

2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност). 

Влезлите в сила, считано от 2 март 2019 г., промени осигуряват защита на физическите 

лица  във връзка с обработването на техни лични данни в съответствие с Общия 

регламент, както и във връзка с обработването на лични данни от компетентните в 

наказателната и полицейската дейност органи.  

В допълнение към обществените отношения, свързани със защитата на правата на 

физическите лица при обработване на личните им данни, Законът за защита на личните 

данни урежда статута на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като надзорен 

орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и улесняване на тяхното свободно движение в 

Европейския съюз. В качеството си на надзорен орган, КЗЛД е компетентна да 

изпълнява задачите и да упражнява правомощията, възложени й с Регламента, спрямо 

всички публични органи в страната и администратори и обработващи от частния сектор 

с основно или единствено място на установяване на територията на Република 

България. По отношение на физическите лица-субекти на данни, КЗЛД следва да 

разглежда жалби и сигнали за нарушения, ако случаят се отнася единствено до място на 

установяване в България или засяга в значителна степен субекти на данни единствено в 

страната.  

Независимо че Общият регламент относно защитата на личните данни урежда задачите 

и правомощията на надзорните органи в държавите членки на ЕС (какъвто е КЗЛД), в 

национален план е необходимо да бъдат създадени правила, които да уреждат 

дейността на КЗЛД и на нейната администрация, както и реда за разглеждане на 

производствата пред нея.  Проектът на Правилник за дейността на КЗЛД и на нейната 

администрация е изготвен на основание чл. 9, ал. 2 от ЗЗЛД и има за цел да уреди 

структурата и организацията на работа на комисията.  



Предвижда се в структурно отношение администрацията на КЗЛД да бъде обособена в 

четири дирекции с обща численост 83 щатни бройки. Освен функционалните 

задължения на отделните дирекции от общата и специализираната администрация, 

проектът подробно разписва правилата, по които ще се развиват производствата пред 

КЗЛД по Общия регламент и по ЗЗЛД. Предвидени са и правила относно 

организирането и провеждането на обучение в областта на защитата на личните данни.  

Регламент (ЕС) 2016/679 значително разширява и засилва задачите и правомощията на 

надзорните органи по защита на данните. В резултат на това КЗЛД разполага вече с 

правомощия за разследване, корективни правомощия и правомощия по даване на 

разрешения и становища, както по линия на Общия регламент относно защитата на 

данните, така и по линия на Директивата за защита на личните данни в полицейската и 

наказателната дейност. В допълнение, за комисията възникват както задължения за 

сътрудничество с другите надзорни органи в ЕС, в рамките на които тя ще участва в 

различни форми на взаимопомощ и в съвместни операции,  така и задължения за 

участие в т.нар. механизъм за съгласуваност. Във връзка с тези нови задачи и 

правомощия, с проекта на правилник се предвижда пред комисията да се развиват 

следните производства:  

1. разглеждане на жалби по чл. 38 от ЗЗЛД, включително по механизма за 

сътрудничество с други надзорни органи, както и сигнали за нарушения на Регламент 

(ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД; 

2. прилагане на мерки по член 58, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 80, ал. 1, т. 

3, 4 и 5 от ЗЗЛД и Глава девета от ЗЗЛД; 

3. изразяване на становища по въпроси от областта на защитата на личните данни;  

4. приемане на стандартни договорни клаузи по Регламент (ЕС) 2016/679; 

5. разглеждане на производства по Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679; 

6. провеждане на предварителни консултации; 

7. разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни; 

8. одобряване, изменение или допълнение на кодекси за поведение; 

9. акредитация и отнемане на акредитация на органи за наблюдение на одобрени 

кодекси за поведение при условията и реда на чл. 14а, ал. 3 от ЗЗЛД; 

10. акредитация и отнемане на акредитация на сертифициращи органи при условията и 

реда на чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛД; 

11. сертифициране при условията и реда на чл. 14, ал. 6 от ЗЗЛД. 

Предвижда се Комисията да може да осъществява и други производства, когато това е 

предвидено в закон.  



Проектът на правилник урежда последователността от действията, които съответните 

административни звена реализират в изпълнение на своите функционални задължения 

по всяко отделно производство, вкл. въпроси-предмет на анализ и доклад до комисията, 

срокове за предприемане на съответни действия, актове, с които приключват 

съответните производства.  

В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, 

предложеният проект на правилник е публикуван за срок от 30 дни на интернет 

страницата на КЗЛД и на Портала за обществени консултации.  

 


