
1 

Принципи и правила за 

обработване на лични данни от 

общините при предоставяне на 

услуги на граждани 
 

Венцислав Караджов 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 



СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Основни правила при обработването на 

лични данни 

2. Общи услуги, предоставяни от общините 

3. Услуги, свързани с ГРАО 

4. Видеонаблюдение 

2 



1.Основни правила при 

обработването на лични данни 
 

 

Добро познаване на принципните понятия от Регламент 

(ЕС) 2016/679 – лични данни, обработване, администратор 

на лични данни/обработващ лични данни: 

 

По правило всички услуги, предоставяни на граждани са 

свързани с обработването на личните им данни – от 

еднозначната им идентификация до информация, свързана 

със социалния или финансовия им статус 

 

Всяко действие по регистриране, изменение, извличане, 

обобщаване, разпространяване и т.н. следва да се разглежда 

и отчита като самостоятелен процес по обработване на данни 
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  Правилно разпределение на ролите по 
обработване, особено в случаите на кмет на 
община и кмет на район 

 

Общините попадат дефиницията на „публичен орган“ по § 1, т. 
17 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД 

 

  По принцип, обработването на лични данни при публичните 
органи е в пряка зависимост от законовите им правомощия., 
Кметът на община и кметът на район по принцип действат 
като самостоятелни администратори, предвид ясно 
разграничения обхват на правомощията 

 

Въпреки това, не е изключено, във връзка с някои процеси по 
обработване на лични данни, между тях да възникнат и 
отношения на съвместно администриране или отношения на 
администратор – обработващ 
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Точно и недвусмислено определяне на 
валидните и приложими правни основания за 
законосъобразно обработване на лични 
данни 

 
Чл. 6, §1, б. „в“ - обработването е необходимо за спазването 

на законово задължение, което се прилага спрямо 
администратора 

 

  Чл. 6, §1, б. „д“ - обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен интерес или при 
упражняването на официални правомощия, които са 
предоставени на администратора 

 

И двте трябва да са формално предвидени в правото на 
държавата членка, което се прилага спрямо администратора 
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Единствено осъществяването на 

видеонаблюдение в рамките на сградата на 

общинската администрация може да се 

осъществява на основание легитимните 

интереси на администратора (чл. 6, § 1, б. „е“) 

 

Съгласието на субектите на данни е реално 

неприложимо при обработването на личните им 

данни от публични органи, поради явната 

неравнопоставеност между тях (аргумент от 

съображение 45 от Регламент (ЕС) 2016/679) 
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Действащата система за защита на данните не 

налага регистрационен или нотификационен 

режим 

 

Задължително е въвеждането на вътрешни правила и 

процедури за защита на личните данни 

 

Задължително е определянето на длъжностно лице по защита 

на данните (чл. 37, § 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

Задължително е съблюдаването на принципа за отчетност – да 

е възможно практически да се докаже ефективна защита на 

личните данни 
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За периода 2019 – 2021 г. са извършени 10 проверки на общини 
по сигнали на територията на страната. По 7 от извършените 
проверки комисията е наложила корективни мерки:  1 
официално предупреждение и 6 разпореждания. Четири от 
проверките са завършили без констатиране на нарушение /по 
един констативен акт са издадени две разпореждания/. 

За същия период са постъпили 28 сигнала за евентуални 
нарушения на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД по отношение на 
незаконосъобразно обработване на лични данни на физически 
лица. Извършени са проверки по документи, като в хода на 
разследванията са събрани доказателства относно предмета 
на сигнала и/или е съдействано за упражняване правата на 
физическите лица по чл. 15-22 от Регламента. 

През 2020 г. и 2021 г. Комисията за защита на личните данни е 
сезирана и с жалби насочени срещу общини, с твърдения за 
неправомерно обработване на лични данни на 
жалбоподателите. Най-голям е броят на жалби подадени 
срещу Столична община – 7 бр. Има и единични жалби 
подадени срещу община Варна, община Струмяни, община 
Перник, община Бойчиновци, община Искър, община Шумен, 
община Карнобат и община Сливен.  
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2. Общи услуги, предоставяни от 

общините 

 За всеки администратор, включително и от 
общинските служби е налице задължение за 
гарантиране сигурността на данните, тяхната 
цялостност и поверителност (чл. 24 и 25 от 
Регламент (ЕС) 2016/679). Практиката на КЗЛД 
сочи, че дори и да са приети правила за 
обработването на лични данни, те често пъти не са 
прилагани адекватно и ефективно 

 

Трябва да е налице завишен контрол при публично 
оповестяване и разпространяване на данни на физически 
лица, включително и чрез двойна проверка на 
необходимостта от разпространение на дадената 
информация 

  

Трябва да се въведат и да се актуализират периодично 
всички правила за достъп до деловодни системи, регистри и 
списъци с физически лица, както и да се инструктират 
системно служителите  
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 Органите на местното самоуправление са 

задължени да гарантират на субектите на данни 

всички права предвидени в чл. 12-15 от Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

 

Необходимо е реално предоставяне на цялата относима 

информация на вниманието на субектите на данни 

 

Следва да се спазват сроковете и условията при 

упражняване правата на субектите на данни пред 

съответната администрация 
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3. Услуги, свързани с ГРАО 
 

 Услугите се предоставят на местно ниво, но 

единната система е под ръководството на 

Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

 КЗЛД разглежда множество сигнали и жалби относно неправомерен 

и/или нерегламентиран достъп от общински служби в национална 

база „Население“ 

Принципът за отчетност в системите за междурегистъров обмен – 

Regix – е изключително добре гарантиран и всеки неразрешен достъп 

се регистрира – следва служителите да са напълно наясно с този 

факт 
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 Отговорността за нерегламентираното 

обработване на лични данни от системите на 

ГРАО е изцяло вменена на администратора на 

лични данни  

Наложителен е двоен контрол при достъпване на базата данни 

Налице е необходимост от физическа защита на самите 

помещения и машини чрез които се реализира достъпа 

Системата Regix не допуска извличане на информация въз 

основа на „фиктивни“ основания – всяко влизане и обработване 

чрез извличане на данни от системата е двустранно проверимо 

(при подаващия заявка и в самата система) 
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4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

 

 Едно от изключенията за обработване на лични 

данни въз основа на легитимния интерес на 

администратора, когато е публичен орган 

 

 Помещенията, в които се обслужват граждани могат да бъдат 

видеозаснемани при условие, че е налице информация за това 

осъществявано обработване и данни за контакт с администратора 

 

 За целта следва да се води регистър (по смисъла на чл. 30 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) „видеонаблюдение“, както и да се 

гарантира упражняване на правата на субектите на данни и 

способите за упражняването им.  
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 Легитимният интерес не може да надделява над 

личната сфера на физическите лица 

 

Помещенията, които биват заснемани не могат да включват 

санитарни помещения или помещения за почивка  

 

Не могат да се заснемат части от общественото пространство, 

които биха записали случайни минувачи  

 

 Записите от видеозаснемането следва да се унищожават 

периодично и в сроковете, предвидени за целта 

 

 В случай на видеонаблюдение, осъществявано от фирма за 

охрана, отношенията следва да се регулират като между 

администратор и обработващ лични данни 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 

 

 

 


