
 

 

 
 

 

 

 

Правни акценти 

25 Май 2020 г. 

Две години GDPR  

Навършват се две години от датата, на която Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) 

започна да се прилага - 25 май 2018 г. За този период GDPR постави множество изисквания и 

предизвикателства пред всички организации, обработващи лични данни, както в частния, така и в 

публичния сектор.  

В сегашната ситуация на пандемията от COVID-19, наред с икономическите предизвикателства за 

бизнеса, са налице и редица такива, свързани с постигането на съответствие с изискванията на 

законодателството за защита на личните данни.  

В настоящото издание поставяме акцент върху следните актуални теми, свързани с прилагането на GDPR: 

 Обработването на лични данни от работодателите в условията на пандемия 

 Защитата на личните данни в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка 

 Директният маркетинг в контекста на GDPR 

 Практика по прилагането на GDPR – санкции 

 Статистика за България 

Правни акценти 
25 май 2020 г. 
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Обработването на лични данни от работодателите в условията на пандемия 

В ситуацията на пандемията от COVID-19 за работодателите възникват редица задължения, като 

основният акцент е върху мерките за осигуряване на безопасност на работното място и 

организацията на работа в предприятието. Тези мерки, обаче често са съпътствани от обработване 

на лични данни, което поражда необходимостта от съобразяване с всички изискванията на 

законодателството за защита на личните данни и в частност с GDPR.  

 

Какво трябва да съобразят работодателите? 

 

На първо място, работодателят, като администратор на лични данни, трябва да е наясно какви 

данни и за какви цели обработва и има ли сред тях специални категории, каквито са данните за 

здравословното състояние на служители, посетители и др. 

 

Съгласно Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (МЗ) 

работодателите са длъжни да не допускат „служители или външни лица с прояви на остри заразни 

заболявания“. Същото задължение остава и в Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на МЗ. Освен 

това, в Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика 

(МТСП) е предвидено, че работодателят трябва да осигури: „Въвеждане на пропускателен режим, 

който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и 

служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания“. Същевременно, 

работодателите имат и общо задължение по силата на трудовото право да осигурят здравословни и 

безопасни условия на труд за своите служители. 

 

Предвид горните задължения, работодателите трябва да обмислят как ще реализират 

пропусквателния контрол в предприятието, респективно как ще осъществят обработването на 

лични данни за заболявания при спазване на принципите за пропорционалност и минимизиране на 

данните, които са основни принципи на GDPR. 

 

Работодателите трябва също така да преценят кои са приложимите основания за обработване на 

лични данни по чл. 6 и чл. 9 от GDPR в съответните хипотези, например дали могат да се позоват 

на законово задължение, защита на жизненоважни интереси на субектите, обществен интерес или 

друго основание, като се отчитат спецификите на случая. Така, поначало българският Закон за 

защита на личните данни (ЗЗЛД), в чл. 12 предвижда, че трябва да се извършат предварителни 

консултации с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), когато се 

обработват лични данни в изпълнение на задача в обществен интерес, включително в областта на 

общественото здраве. 

 

На следващо място, работодателите трябва да съобразят и нуждата от допълване на регистъра на 

дейностите по обработване с новия процес по обработване на лични данни във връзка с COVID-19. 

Трябва също така да определят срок за съхранение на данните, който да е с разумна 

продължителност, т.е. да не е прекалено дълъг с оглед целите, за които данните са събрани.  

 

Работодателите трябва да обмислят и въпроса за споделянето на данни с трети лица. 

Информацията за категориите получатели е част от задължителните реквизити на регистъра на 

дейностите по обработване, а също така трябва да се предостави и на субектите.  

 

Освен с държавни органи като категория получатели, важен е и въпросът дали може данни за 

заразен служител да се споделят и с останалите служители. От една страна, както подчертава и 

Главна инспекция по труда в публикации на своята интернет страница, работодателите имат 

задължение за създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, 

с което те са били в контакт. От друга страна обаче, Европейският комитет по защита на данните 

(ЕКЗД) препоръчва информирането по възможност да е анонимно. Следователно, трябва да се 

преценява според ситуацията какъв да бъде подходът и доколко е необходимо разкриването на 

данни за конкретния служител.  
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На следващо място, трябва по подходящ начин да се предостави информация на субектите относно 

обработването на техните лични данни – в т.н. „уведомление за поверителност“ или “privacy 

notice”. От практическа гледна точка, по какъв начин ще се предостави тази информация зависи от 

конкретния случай. Например, за служители, които продължават да работят в помещенията на 

работодателя, или за посетители може да се предостави на хартиен носител, а за служители, 

работещи от разстояние (“home office”), може да се изпрати по имейл. 

 

Работодателите също така трябва да предприемат подходящи технически и организационни мерки 

за защита на данните. Те следва да помислят за ограничаване на достъпа до данните и 

осигуряването на конфиденциалност, предвид че новият процес по обработване на лични данни в 

условията на пандемия може да касае и обработване на „чувствителни данни" за здравословно 

състояние.  

 

Дискусионни въпроси и насоки на надзорните органи 

 

Понастоящем все още липсват насоки от българския надзорен орган КЗЛД във връзка с 

обработването на лични данни в условията на пандемия (с изключение на разяснения относно 

дейността на МВР). Същевременно, редица въпроси вълнуват организациите и по-специално 

работодателите в частния сектор, като например: допустимо ли е въвеждането на пропусквателен 

режим за достъп до помещенията, който да включва измерване на температурата на лицата 

(служители, посетители); допустимо ли е да се въведе задължително попълване на въпросници от 

лицата (служители, посетители), като част от пропусквателния режим, например включващи 

въпроси за здравословно състояние (дали имат симптоми на COVID-19, като висока температура, 

кашлица, недостиг на въздух), дали са пътували извън страната, дали са имали контакт с лица, 

диагностицирани с COVID-19 и др. 

 

Надзорните органи в редица европейски държави са публикували своите насоки и разяснения по 

редица дискусионни въпроси относно обработването на лични данни, с което значително са 

улеснили администраторите  при постигане на съответствие на извършваните дейности с 

изискванията на GDPR.  

 

При сравнителен преглед на насоките в отделните държави, прави впечатление, че много от тях 

засягат въпроса дали работодателите могат да изискват от служителите си да попълват 

въпросници. Мненията за на надзорните органи в това отношение са разнопосочни. Немският 

надзорен орган счита, че може да се събира информация от служители и посетители дали са 

заразени или дали са били в контакт със заразени лица, както и дали са пътували до рискови 

държави, за да се ограничи разпространението на вируса. Италианският орган е на друго мнение, 

а именно, че може само да се насърчи споделянето на информация и да се осигури канал за това, 

но не и да се събира систематично от служителите. Подходът на унгарския орган е балансиран - 

според него, попълването на въпросници е допустимо, ако работодателят направи предварителна 

оценка на риска и заключи, че прилагането на този метод е необходимо и пропорционално. 

 

Разнопосочни са тълкуванията на надзорните органи и относно допустимостта на практиката по 

измерване на температура от работодателите при влизане на територията на предприятието - 

според много от надзорните органи тя не е допустима, други я приемат. Надзорният орган на 

Великобритания ICO обръща внимание, че трябва внимателно да се прецени необходимостта и 

пропорционалността на такива практики, както и да се помисли за оценката на въздействието.  

 

Макар КЗЛД все още да не е дала разяснения във връзка с измерването на температурата, тя, 

както и редица други публични органи в България, са въвели такава противоепидемична мярка. В 

съобщение на интернет страницата на КЗЛД относно мерките по пропускателен контрол е 

посочено, че „охраната ще замерва телесната температура на всеки служител на КЗЛД и всеки 

посетител на сградата на КЗЛД… и ще допуска само лица, които нямат повишена телесна 

температура…“ Правилата на GDPR поначало се прилагат в еднаква степен по отношение на 

администраторите от частния и от публичния сектор, следователно възприемането на тази 

практика от страна на КЗЛД би било аргумент, че и при частния сектор в България тя следва да е 

допустима. Предстои да разберем и официалната позиция на КЗЛД, за което сме отправили 

запитване. 



 

4 

 

За разлика от разнопосочните разбирания на надзорните органи в другите европейски държави по 

гореспоменатите въпроси, по отношение на съобщаването на персонала, че има заразен служител, 

органите са на едно мнение и смятат, че самоличността на болния служител поначало не трябва да 

се разкрива. Така съветва и ЕКЗД в свое изявление от месец март във връзка с COVID-19. 

 

Интерес представляват и насоките, дадени от унгарският орган, който разглежда т.нар. план за 

продължаване на дейността (“business continuity plan”). Обръща се внимание, че този план следва 

да адресира и защитата на личните данни, като отчита рисковете и приложимите мерки за защита 

на данните, както и предоставянето на необходимата информация до субектите. 

 

В заключение, в ситуацията на пандемия за работодателите продължават да се прилагат 

изискванията на GDPR, а предизвикателството пред усилията за постигане на съответствие е още 

по-голямо, предвид тълкувателните противоречия по редица въпроси. Поради тези причини новите 

дейности по обработване във всяка организация следва да бъдат предмет на внимателен анализ от 

гледна точка на защитата на личните данни.  

 

Адв. Ирена Колева 

 

Защитата на личните данни в условията на извънредно положение и извънредна 

епидемична обстановка 

В условията на демокрация, извънредно положение и извънредна епидемична обстановка у нас не 

са въвеждани. Въвеждането им бе поискано заради възможността от извънредно законодателство, 

което да даде повече свобода на институциите да ограничават права на гражданите и бизнеса с 

цел ограничаване разпространението на корона вируса. Поради това, едни от най-дискутираните 

въпроси в общественото пространство през последните два месеца са въпросите за адекватността 

и пропорционалността на наложените мерки във връзка с Covid-19 в контекста на върховенството 

на закона и правата на човека, включително правата на неприкосновеност на личния живот и 

защита на данните.  

Върховният административен съд вече е образувал пет дела по жалби на физически лица срещу 

заповеди на министъра на здравеопазването относно извънредното положение. По едно от тях 

вече има и произнасяне – със свое определение от 18.05.2020г Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд 

oбяви зa нищoжнa зaпoвeд № PД-01-157/26.03.2020 г. нa миниcтъpa нa здpaвeoпaзвaнeтo в чacттa 

й, c ĸoятo e дoпycнaтo пpeдвapитeлнo изпълнeниe нa няĸoлĸo дpyги зaпoвeди, ĸoитo ĸacaят 

ĸapaнтиннитe мepĸи в cтpaнaтa. Наред с това, очаква се и произнасяне на Конституционния съд 

заради текстове в Закона за извънредното положение, с които се променят разпоредби в Закона за 

електронните съобщения (в сила и към настоящия момент, независимо от отпадането на 

извънредното положение и заменянето му с извънредна епидемична обстановка), даващи 

възможност на Министерството на вътрешните работи да получава достъп до местоположението на 

телефоните на поставените под карантина граждани заради корона вируса.  

Така неминуемо възниква въпросът доколко са законосъобразни мерки като 1) проверка на 

телесна температура при влизане в страната; 2) предоставяне на информация за скорошна 

история на пътуванията на дадено лице; 3) предоставяне на информация за здравен статус на 

дадено лице и контактните му лица, 4) проследяване на движението на карантинирани лица чрез 

мобилни приложения и/или мобилни устройства и т.н. Отговор търсят и въпроси като: Трябва ли 

да предоставят имена или други лични данни на някой заразен или проявяващ признаци на Covid-

19? Каква отговорност носят предприятията като работодатели с оглед на Общия регламент за 

защита на личните данни („Регламентът“, „GDPR“) и Закона за защита на личните данни в 

условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка? Следва ли да уведомят 

здравните власти в случай на съмнение за зараза с корона вирус в предприятието? С какво 

извънредното положение и извънредната епидемична обстановка промениха задълженията на 

администратори и обработващи лични данни?  

Най-общо, извънредните мерки, взети от правителството за ограничаване разпространението на 

Covid-19, не освобождават администраторите и обработващите лични данни от задълженията им да 

спазват Регламента и Закона за защита на личните данни. След официалния отказ на страната ни 

от дерогация на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, към горните 
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две правни рамки следва да се добавят в пълна сила и разпоредбите на Конвенция 108 на Съвета 

на Европа, както и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. 

Поради това, следва да се вземат предвид редица съображения, за да се гарантира 

законосъобразното обработване на лични данни в условията на пандемия и във всички случаи 

следва да се гарантира, че всяка мярка, предприета в този контекст, трябва да спазва общите 

принципи на правото и не трябва да бъде необратима. Спешността е правно условие, което може 

да легитимира ограниченията на свободите, при условие че те са пропорционални и ограничени в 

рамките на извънредния период.   

Така администраторите и обработващите лични данни, които в условията на извънредно 

положение и извънредна епидемична обстановка нарушат изискванията за защита на личните 

данни на национално и европейско равнище, са изложени на висок риск от санкциониране. 

Действително, законодателството за защита на личните данни допуска възможността за 

ограничаване на обхвата на правата и свободите на гражданите при условията на чл. 23 от GDPR, 

с цел гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на заплахи за обществената 

сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на корона вируса. Такова 

ограничение на правата и свободите на гражданите във връзка с обработването на техните лични 

данни следва обаче да бъде предхождано от изготвянето на оценка на въздействието върху 

защитата на личните данни и засегнатите интереси - в случая обществена сигурност и обществено 

здраве. Защото, в крайна сметка, защитата на данните по никакъв начин не може да бъде пречка 

за спасяването на човешки животи, като приложимите принципи за защита на данните винаги 

позволяват и предпоставят балансиране на засегнатите интереси. 

 

Един от основните принципи за защита на данните, предвиден в GDPR, е принципът на 

законосъобразност на обработването, т.е въпросът относно правилата, които се прилагат за 

обработването на лични данни в контекст като този, свързан с COVID-19. Според принципа на 

законосъобразност, обработването на данни може да се извърши или въз основа на съгласието на 

субекта на данните, или на друго законно основание, установено от закона. Както изрично е 

предвидено в съображение 46 от Регламента, при наблюдение на епидемии и тяхното 

разпространение такова легитимно основание могат да бъдат както важни области от обществен 

интерес- в случая общественото здраве, така и жизненоважните интереси на субекта на данните. 

Следователно,  при такива  обстоятелства не е необходимо да се разчита на съгласието на 

отделните лица. 

В този контекст е интересно да се разгледат възможностите за обмяна на информация, 

касаеща здравния статус на физическите лица, между различните публични институции 

– болнични заведения, лекари, полиция и т.н. Регламентът третира данни, свързани със здравния 

статус на физическите лица, като чувствителни данни. Поради това, те могат да бъдат 

обработвани само при спазване на строги изисквания. Европейският комитет по защита на данните 

е изразил становище, че членове 6 и 9 от GDPR дават възможност за обработване на лични данни, 

но само, когато такова обработване попада в обхвата на законовите правомощия на публичния 

орган, предвидени в националното законодателство и условията, залегнали в Регламента – напр. 

болничните заведения, здравните специалисти и т.н. При липсата на законови правомощия на 

публичния орган за обработване на данни, касаещи здравния статус на дадено лице, следва да се 

разчита на съгласие на лицето или да се пристъпи към работа с обобщени, агрегирани 

статистически данни. Тъй като такива обобщени статистически данни не дават възможност за 

идентифициране на засегнатите физически лица (например обобщени данни за 

местоположението), не се смятат за лични данни и поради това за тях не се прилага Регламентът.  

Тази проблематика се явява особено актуална в момента в страната, с оглед възникването на 

редица мобилни приложения, които изискват и предоставянето на лични данни относно 

здравословно състояние от физическите лица, с цел превенция и овладяване разпространението 

на заразата с Covid-19. Типичен пример за такова приложение е ViruSafe, промотирано от 

правителството като възможност за доброволно предоставяне на данни от субектите, с цел по-

добра проследимост на заболеваемостта от здравните власти, но и същевременно – възможност за 

следене на информация относно срок на наложена карантина на конкретни лица и т.н. Опитът на 

няколко държави членки с мобилните приложения понастоящем показва, че за да се увеличи 

приемането на мобилните приложения от населението, в процеса по тяхното имплементиране и 
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промотиране трябва да се включат не само здравните власти, но и органи по защита на личните 

данни, частния сектор, академици, експерти и др. Типичен пример за това е Германия. 

Същевременно, в свои препоръки по отношение използването на мобилни приложения в борбата 

със справянето на кризата с корона вируса, Европейската комисия подчертава необходимостта от 

окуражаване на оперативната съвместимост на приложенията, така че да се проследяват връзки 

на заразата и с други държави членки. В този смисъл, следва да се очаква допълнително 

разработване на ViruSafe  и в тази насока.  

В допълнение, една друга сфера също повдига множество въпроси във връзка с принципа на 

законосъобразност при обработването на лични данни в ситуация на извънредно положение, а 

именно: обработването на телекомуникационни данни, т.е. такива данни, които правят 

възможно определянето на местонахождението на дадено лице. По принцип, данните за 

местонахождението могат да се използват от оператора, само когато са анонимни или със 

съгласието на субектите. Когато е невъзможно да се обработват само анонимни данни, в чл. 15 от 

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации се 

дава възможност на държавите членки да въведат законодателни мерки, гарантиращи 

обществената сигурност. Това извънредно законодателство е възможно, при условие че 

представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на едно демократично 

общество. Съблюдавайки принципа на пропорционалност, държавите-членки следва да прилагат 

най-малко инвазивните решения, като се отчита конкретната цел, която трябва да се постигне. 

Инвазивните мерки, като напр. „проследяване“ на лица (т.е. обработването на данни за 

местонахождение за минал период, които не са анонимизирани), могат да се считат за 

пропорционални при изключителни обстоятелства и в зависимост от конкретните модалности на 

обработването. С § 41 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. и за преодоляване на последиците („Законът за извънредното положение“) бе 

извършена и промяна в чл. 251б) и последващите от Закона за електронните съобщения, касаеща 

именно възможността за проследяване на информация относно местонахождението на лицата от 

органите на полицията, като за това е достатъчно просто искане от ръководителя на структурата, 

търсеща информацията. Понастоящем такива структура са Национална полиция, Столичната 

дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 

Законодателната процедура в тази връзка съдържа редица неизяснени факти и обстоятелства. 

Следва да се обърне внимание на обстоятелството, че независимо от отмяната на извънредното 

положение в страната и замяната му с извънредна епидемична обстановка, извършените със 

Закона за извънредното положение промени в Закона за електронните съобщения, остават в сила 

и се прилагат. В допълнение, следва да се има и предвид, че в свои препоръки от 08.04.2020г. 

относно създаването на общ инструмент на Съюза за използване на технологии и данни за борба и 

излизане от кризата COVID-19, по-специално по отношение на мобилните приложения и 

използването на анонимизирани данни за мобилност, Европейската комисия приоритизира 

използването на анонимизирани и обобщени данни за мобилността на гражданите. По-специално 

се подчертава необходимостта от адекватни защитни механизми за това тези данни да не могат да 

бъдат де-анонимизирани, като публичните органи трябва да знаят методологията на 

анонимизиране на данните, която предоставящите данните (напр. мобилните оператори) са 

използвали. Остава да се проследи доколко българският законодател ще се съобрази с тези 

препоръки на Европейската комисия и ще направи изменения/допълнения в Закона за 

електронните съобщения и подзаконовите му нормативни актове, касаещи именно нововъведените 

мерки за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Наред с 

това, остава да се изчака и решението на Конституционния съд в тази насока, с цел анализиране 

на възможностите за търсене на съдебна защита от засегнатите лица в резултат на проследяване 

на трафичните им данни. 

 

Адв. Северина Митева 
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Директният маркетинг в контекста на GDPR 

Директният маркетинг на практика представлява всяка дейност, свързана с промоция на продажби 

на продукти и услуги към конкретно лице, включително безплатни оферти и дейностите по 

промотиране на дейността на неправителствени и благотворителни организации. Общият 

регламент относно защитата на личните данни (“Регламентът”, „GDPR“), постави по-високи 

изисквания към маркетинговото таргетиране на потребители.   

Основно съображение, което компаниите трябва да взимат предвид от гледна точка на Регламента, 

когато таргетират конкретно лице с маркетингови цели, е какво е тяхното основание за 

обработване на неговите данни. Най-често това ще бъде изричното съгласие на лицето, но 

съществуват и хипотези, в които основанието може да е легитимният интерес на компанията.  

Съгласието по смисъла на GDPR следва да се дава чрез „ясно утвърдителен акт“, изявяващ 

недвусмислената индикация от страна на субекта на данни, че той разрешава данните му да бъдат 

обработвани за съответните цели. Съгласието за директен маркетинг е валидно, когато е дадено 

преди изпращането на самото рекламно съобщение. GDPR въвежда изискване администраторите 

да могат да докажат, че субектът на данни е дал съгласие за тяхното обработване. По тази 

причина за добра практика се смята поддържането на регистър с получени изявления за съгласие, 

който да включва информация за това кога и как е получено съгласието и каква информация е 

била предоставена на субекта преди даването на съгласие. 

Регламентът отделя особено внимание на правото на субектите на данни да оттеглят съгласието си 

за обработване, като оттеглянето на съгласие трябва да е също толкова лесно, колкото и даването 

му. Честа практика, която компаниите използват, е въвеждането на видимо място на опция за 

оттегляне на съгласието (opt-out) при изпращането на маркетингови съобщения.  

Препоръчително е и поддържането на така наречения „черен списък“ с лица, които са оттеглили 

своето съгласие и/или са възразили срещу получаването на маркетингови материали. По този 

начин компаниите могат да проследят дали не изпращат повторно съобщения на лица, които са се 

отказали от тях и да намалят риска от санкции заради неправомерен директен маркетинг.  

А такива санкции не липсват сред европейските компании. На италианския телекомуникационен 

оператор TIM е наложена глоба в размер на 27 800 000 евро, тъй като операторът е продължил да 

изпраща рекламни съобщения на хиляди потребители, които не са дали или са оттеглили своето 

съгласие. Подобни са нарушенията и на италианската енергийна компания Eni Gas e Luce, на която 

са наложени две глоби в размер на общо 11 500 000 евро. Макар и по-малки по размер и 

регулаторните органи в Германия, Нидерландия, Испания и други налагат санкции за директен 

маркетинг, който не е съобразен с изискванията на GDPR. 

Възможно е основанието за обработване на данни да бъде и легитимният интерес на 

маркетиращата страна. Позоваването на легитимен интерес във връзка с провеждане на директен 

маркетинг е възможно, когато обработването не крие рискове за поверителността, то може да бъде 

очаквано от субектите на данни и интересът на администратора не застрашава правата и 

свободите на субектите на данни. Възражението от страна на субекта на данни срещу 

обработването за целите на директния маркетинг обаче винаги надхвърля интереса на 

администратора и той е длъжен да се съобрази с него.  Легитимният интерес, също така не е 

достатъчно основание за обработване на данни в случаите, когато националните закони или 

европейските ePrivacy закони изискват изрично съгласие от страна на субекта на данните. 

Друг важен аспект, който трябва да се съобрази от администраторите е уведомяването на субекта 

на данни за обработването, както в хипотезата на дадено изрично съгласие, така и при 

позоваването на легитимен интерес. Субектът трябва да бъде информиран относно това за какви 

цели и срокове се обработват неговите лични данни, както и за евентуалното им получаване от 

трети страни. 

 

Йоана Вълова 
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Практика по прилагането на GDPR - санкции 

През изминалите две години надзорните органи в държавите членки проявиха голяма активност не 

само по отношение на даването на насоки и становища, но също така и при реализиране на 

контролните и санкционните си правомощия. В България и в останалите страни бяха наложени 

глоби на множество организации, както в частния, така и в публичния сектор за различни по вид 

нарушения, а някои от санкциите достигнаха многомилионен размер. Част от тях сме разгледали в 

изложението по-долу. 

Решения на надзорните органи в България 

 Телекомуникационна компания е глобена (53 000 лева) заради обработване на лични 

данни без основание (във връзка с предплатена карта) 

 Банка е глобена (1 млн. лева) за неправомерно разкрити лични данни на над 33 000 

клиенти в над 23 000 кредитни досиета 

 Публичен орган е глобен (5 000 лева) за неправомерен достъп до лични данни от служител 

 Публичен орган е глобен (55 000 лева) за незаконосъобразно обработване на лични данни 

за образуване на изпълнително дело 

 НАП е глобена (5,1 млн. лева) за нарушение на сигурността на личните данни, засегнало 

над         5 млн. граждани 

Решения на надзорните органи в ЕС 

 Санкция на Google (50 млн. евро) заради нарушение на задълженията за прозрачност и 

информиране и липса на валидно съгласие 

 Санкции на Marriott International (110 млн. евро) и British Airways (205 млн. евро) - кибер 

инциденти 

 В Полша е наложена глоба (220 000 евро) заради нарушение на чл. 14 от GDPR, и друга 

(660 000 евро) заради нарушение на сигурността 

 Гръцки телеком е глобен (200 000 евро) за нарушения на принципите на GDPR 

 Наложени санкции на две румънски банки – 150 000 евро и 130 000 евро за нарушения на 

сигурността поради недостатъчни мерки 

 Заради липса на, респ. закъсняло уведомяване за нарушения на сигурността са глобени 

политическа партия в Унгария (35 000 евро) и fintech компания в Литва (61 500 евро) 

 Австрийскит пощи (Austrian Post) са глобени с 18 млн. евро за обработване на данни без 

правно основание и последващо продаване на данните на компании и политически партии 

 На немската компания за недвижими имоти Deutsche Wohnen SE е наложена санкция в размер 

на 14,5 млн евро за нарушение на принципите на обработване на данни 

 

Статистика за България 

Жалби до КЗЛД 

През изминалите две години от приложението на GDPR в България се забелязва значително 

повишаване на броя на жалбите, постъпили в КЗЛД. Докато през 2017 г. те са били под 480 броя, 

през 2018 г. са достигнали 784, а през 2019 г. КЗЛД е сезирана с над 1600 жалби. 

През 2019 г. най-голям брой жалби са подадени срещу държавни органи. Запазва се и тенденцията 

от предходните години секторът на телекомуникациите, както и дейностите по извършване на 

видеонаблюдение да са сред водещите по брой постъпили жалби.  

Наблюдава се увеличение и в броя на жалбите във връзка с незаконосъобразно обработване на 

лични данни при архивиране на документи, съдържащи лични данни, чийто срок на съхранение е 

изтекъл. 
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Сектори на дейност Брой постъпили жалби през 2019 г.  

Държавни органи 820 

Видеонаблюдение 102 

Телекомуникации 78 

Медии 77 

Банки и кредитни институции 35 

Политически субекти 31 

Трудови и осигурителни услуги 26 

Застраховане 8 

Образование   7 

Източник: Годишен отчет на КЗЛД за 2019 г., публикуван на интернет страницата на КЗЛД - 
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1236  

Контролна дейност на КЗЛД 

След 25 май 2018 г. КЗЛД провежда разследвания под формата на проверки след постъпил сигнал 

за нарушения на разпоредбите на GDPR или след решение на КЗЛД по повод разглеждане на 

жалба или самосезиране. 

През 2019 г. има значително увеличение на броя на разследванията на КЗЛД във връзка със 

спазване правилата на GDPR. Най-голям е броят на извършените от КЗЛД проверки във връзка с 

осъществяване на видеонаблюдение и инсталиране на системи за видеонаблюдение в сгради в 

режим на етажна собственост и в съседни имоти.  

 

Източник: Годишен отчет на КЗЛД за 2019 г., публикуван на интернет страницата на КЗЛД - 
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1236  
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Уведомления за нарушения на сигурността на личните данни 

През 2019 г. в КЗЛД са постъпили общо 65 уведомления за нарушения на сигурността на данните, 

като при два от случаите има трансгранично обработване на данни. 

Характерът на нарушенията показва, че дигиталните пробиви в сигурността на данните са 

значително  

по-голям брой (46 бр.) от физическите пробиви (19 бр.). В голяма част от случаите се касае за 

външни злонамерени атаки към системите на организациите.  

 

Източник: Годишен отчет на КЗЛД за 2019 г., публикуван на интернет страницата на КЗЛД - 
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1236 

През 2019 г. най-голям е броят на уведомления за нарушение на сигурността на личните данни от 

финансови институции, следвано от уведомления за инциденти в образователния сектор.  

Общият брой на проверките на място през 2019 г. след получени уведомления е 13, като при 7 от 

тях не е констатирано нарушение. В 2 от случаите са отправени официални предупреждения до 

администраторите. 

Заключение 

Обзорът на практиката по прилагане на GDPR през изминалите две години сочи, че основно 

предизвикателство пред организациите е да поддържат изградените си системи за управление и 

защита на личните данни в съответствие с нормативните изисквания, предвид динамиката около 

тях – законодателни промени, становища и насоки на компетентните органи, практика по 

прилагане, както и други значими събития като пандемията от COVID-19.  

В заключение, осигуряването на съответствието с GDPR е жив процес, който изисква непрекъснат 

мониторинг и актуализация. Служителите и експертите във всяка организация, ангажирани със 

защитата на личните данни, е необходимо на регулярна база да се запознават с новостите в 

областта и да подлагат на анализ дейностите в организацията – както новите, така и 

съществуващите.  

Делойт Лигъл ще продължи да следи за вас промените в сферата на защитата на личните данни и 

да ви информира периодично.  

 

52%40%

8%

Основни причини за уведомяване по чл. 33 от GDPR 

за нарушения на сигурността на личните данни

Външна атака Грешка на служител Други

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1236
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