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Консултинг 
 



 

Проект BG05M9OP001-1.054-0065 „Подкрепа за устойчив бизнес” 

 

 

Библиотека 

 

Третата част от наръчника, изготвен от „Дунчева Консултинг“, съдържа полезни 

текстове от всякакви жанрове -  можете да намерите самия регламент, но и 

ръководства и решения на Комисията за защита на личните данни. 

Можете да четете тази част самостоятелно или заедно с другите две.  

Тя е полезен справочник както за собствениците на малък и среден бизнес и 

стартиращите предприятия, така и за техните клиенти. 

Служителите в тези фирми също могат да прочетат какви са правата и 

задълженията им. 

Дори непрителствени организации могат да намерят полезни съвети.  

Моля, обърнете внимание, че ръководството няма амбицията да е изчерпателно 

за всички аспекти на защитата на данните.  
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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) 

 

Закон за защита на личните данни 

 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни и 

определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск” 

 

Списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се 

изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните 

съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г. -  

 

Най-важният въпрос, който задава GDPR, е „Защо?“ 

 

КЗЛД: дружествата, предлагащи платежни услуги, са самостоятелни 

администратори на лични данни 

 

DPC: Насоки за принципите на защита на данните 

 

Вижте раздел 2 по 1-ви принцип, за повече подробности. 

 

Задължения на администраторите на лични данни по Общия регламент относно 

защита на данните 

 

Становище на КЗЛД по въпроси, свързани с картите „Multisport” 

 

Становище на КЗЛД относно постъпило искане от „Спиди” АД, по въпроси, 

касаещи прилагането на Регламент (ЕС) 2106/679 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=55
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1214
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1214
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1186
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1186
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1186
https://duncheva.bg/2018/06/04/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%8a/
https://duncheva.bg/2018/05/31/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-gdpr-%d0%b5-%d0%b7/
https://duncheva.bg/2019/06/25/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd/
https://duncheva.bg/2019/06/25/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd/
https://www.dataprotection.ie/en/guidance-landing/guidance-principles-data-protection
https://www.dataprotection.ie/en/guidance-landing/guidance-principles-data-protection
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1043
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1043
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2148
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2118
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2118


 

Проект BG05M9OP001-1.054-0065 „Подкрепа за устойчив бизнес” 

 

Позиция на Работната група по член 29 относно изключенията от задължението 

за поддържане на регистри по дейностите по обработване, съгласно чл. 30, 

параграф 5 от Общия регламент за защита на данните 

 

Работен документ за съставяне на таблица с елементите и принципите, които 

трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила 

 

Работен документ за съставяне на таблица с елементите и принципите, които 

трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила за обработващи 

лични данни 

 

Седем стъпки за подготовка на дружествата за Общия регламент относно 

защитата на данните 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-

business-7-steps_bg.pdf 

 

EU data protection rules 

 

По-добри правила за малкия бизнес 

 

Британският регулатор публикува нови насоки за обработване на специални 

категории лични данни 

 

Ирландският надзорен орган публикува насоки за законосъобразността на 

обработката на лични данни 

 

DSI глоби онлайн магазин с 7000 евро заради запазени без основание лични 

данни 

 

Как да напишем полезни правила и процедури за докладване на нарушения 

 

КЗЛД направи тълкуване на правните фигури „администратор” и „обработващ 

лични данни” в контекста на предоставянето на услуги 

 

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/20180419_Art29WP_PositionpaperArt30_publish_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/20180419_Art29WP_PositionpaperArt30_publish_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/20180419_Art29WP_PositionpaperArt30_publish_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp256%20rev%200_1_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp256%20rev%200_1_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp257%20rev%200_1_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp257%20rev%200_1_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp257%20rev%200_1_Bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en#abouttheregulationanddataprotection
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/gdpr2019-infographic-bg-v03.pdf
https://duncheva.bg/2019/11/15/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2/
https://duncheva.bg/2019/11/15/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2/
https://duncheva.bg/2020/01/04/%d0%b8%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2/
https://duncheva.bg/2020/01/04/%d0%b8%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2/
https://duncheva.bg/2019/09/12/dsi-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81-7000-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b7/
https://duncheva.bg/2019/09/12/dsi-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d1%81-7000-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b7/
https://duncheva.bg/2019/03/21/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5/
https://duncheva.bg/2018/11/16/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89a-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/
https://duncheva.bg/2018/11/16/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89a-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/
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Практически насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие за 

обработване на лични данни 

 

Отговорете на въпросите „Как?“ и „Къде?“ съхранявате личните данни, за да 

спазите GDPR 

 

Нови моменти относно правата на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 

 

Права на физическите лица 

 

КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при 

изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда 

 

Седем стъпки за подготовка на дружествата за Общия регламент относно 

защитата на данните 

 

Изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от 

COVID-19  

 

CERT публикува съвети за киберсигурност и най-добри практики, насочени към 

хората, работещи отдалечено 

 

„Конвенция 108+“ 

 

10 стъпки към киберсигурността 

 

Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) 

и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок 

риск”  за  целите на Регламент 2016/679 

 

Насоки относно правото на преносимост на данните 

 

Насоки за длъжностните лица по защита на данните („ДЛЗД“) 

 

https://duncheva.bg/2018/07/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
https://duncheva.bg/2018/07/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
https://duncheva.bg/2018/06/04/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%8a/
https://duncheva.bg/2018/06/04/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%8a/
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1178
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1178
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045
https://duncheva.bg/2020/05/12/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://duncheva.bg/2020/05/12/%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://duncheva.bg/2018/06/06/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%be%d1%86/
https://duncheva.bg/2018/06/06/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%be%d1%86/
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1237
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1237
https://duncheva.bg/2020/03/28/cert-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
https://duncheva.bg/2020/03/28/cert-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
https://duncheva.bg/2019/09/11/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%ba/
https://duncheva.bg/2019/09/27/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-ncsc-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-10-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b8/
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Проект BG05M9OP001-1.054-0065 „Подкрепа за устойчив бизнес” 

Насоки за определяне на водещ надзорен орган на администратор или 

обработващ лични данни 

 

Насоки относно прилагането и определянето на административните наказания 

„глоба” или „имуществена санкция” за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 

  

Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

  

Насоки относно автоматизираното вземане на индивидуални решения и 

профилирането за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 

  

Насоки относно съгласието в съответствие с Регламент 2016/679 

   

Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 

  

Позиция на Работната група по член 29 относно изключенията от задължението 

за поддържане на регистри по дейностите по обработване, съгласно   чл. 30, 

параграф 5 от Общия регламент за защита на данните 

 

Референтен документ относно адекватното ниво на защита 

  

Работен документ за съставяне на таблица с елементите и принципите, които 

трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила 

  

Работен документ за съставяне на таблица с елементите и принципите, които 

трябва да бъдат включени в задължителните фирмени правила за обработващи 

лични данни 
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