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Европейският комитет по защита на данните публикува проект на Насоки 

за изчисляване на административните глоби 

Европейският комитет по защита на данните („ЕКЗД“) публикува проект на Насоки за изчисляване на 

административните глоби („Насоките“). С приемането на Насоките се цели хармонизиране на методологията, 

която надзорните органите ползват. Насоките включват също така хармонизирани „отправни точки“ за 

изчисляване на глоба, като се разглеждат три елемента: категоризация на нарушенията по естество, 

сериозността на нарушението и оборотът на бизнеса. 

Насоките са важно допълнение към рамката, която Европейският комитет по защита на данните изгражда за 

по-ефективно сътрудничество между надзорните органи по трансгранични случаи. 

Съветът на Европейския съюз одобри Акта за управление на данните 

Съветът на ЕС одобри Регламент (ЕС) 2022/868 относно европейска рамка за управление на данните („Акт за 

управление на данните“). С приемането на Акта за управление на данните се цели създаване на стабилни 

механизми за улесняване на повторното използване на определени категории защитени данни от публичния 

сектор. Ще се повиши доверието в посредническите услуги за данни и ще се насърчи алтруизмът по отношение 

на данните в целия ЕС. 

Освен това, нормативният акт ще спомогне за по-лесното идентифициране на отговарящите на изискванията 

доставчици на посреднически услуги за данни и организации за алтруизъм по отношение на данните. Създават 

се  гаранции за данните от обществения сектор, посредническите услуги за данни и организациите за 

алтруистично споделяне на данни срещу незаконно международно прехвърляне на нелични данни или 

правителствен достъп до такива данни. По отношение на личните данни ЕС вече разполага с подобни гаранции 

съгласно GDPR. 

Предвижда се създаването на нова европейска структура – Европейски комитет за иновации в областта на 

данните. Новата структура ще консултира и подпомага Европейската комисия за подобряване на оперативната 

съвместимост на посредническите услуги за данни и ще издава насоки как да се улесни развитието на 

пространствата за данни. 

Акт за управление на данните влиза в сила на 23 юни 2022 г. и ще се прилага от 24 септември 2023 г. 

Европейската комисия с насоки относно употребата на Стандартните 

договорни клаузи 

Европейската комисия е разработила материал („Въпроси и отговори“), за да предостави практически насоки 

относно използването на Стандартните договорни клаузи за защита на личните данни („Стандартните клаузи"). 

Материалът е базиран на обратната връзка, получена от различни заинтересовани страни, относно техния опит 

с използването на новите Стандартни клаузи през първите месеци след приемането им. Според Европейската 

комисия материалът следва да играе ролята на  „динамичен“ източник на информация и ще се актуализира 

при възникване на нови въпроси от страна на заинтересованите лица.  
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Приеха Насоки за сертифициране като инструмент за трансфери 

ЕКЗД прие Насоки относно сертифицирането като инструмент за трансфери. GDPR въвежда одобрени 

механизми за сертифициране като нов инструмент за прехвърляне на лични данни към трети държави при 

липса на решение за адекватно ниво на защита. Основната цел на тези насоки е да предоставят допълнителни 

разяснения относно практическото използване на този инструмент за трансфер. 

Насоките се състоят от четири части, всяка от които се фокусира върху специфични аспекти по отношение на 

сертифицирането като инструмент за трансфери, като целта, обхвата и различните участващи участници; 

прилагане на насоки относно изискванията за акредитация за сертифициращи органи; специфични критерии 

за сертифициране с цел доказване на съществуването на подходящи гаранции за трансфери; и обвързващите 

и приложими ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени. 

КЗЛД прие списък на операциите по обработване на лични данни, за които 

е задължителна предварителна консултация 

КЗЛД прие списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна 

консултация. С приемането на списъка се цели подпомагане на  администраторите и обработващите личните 

данни да се консултират с КЗЛД преди обработването на лични данни, което ще е част от нов регистър с лични 

данни, когато планираното обработване поражда висок риск за правата и свободите на субектите на данни, 

дори и когато операциите по обработване не са посочени в приетия списък.  

Списъкът включва:  

1. Редовно и систематично обработване на данни за местоположение на лица с технически средства с цел 

осъществяване на контрол по спазването на мярка за неотклонение по чл. 58 от Наказателнопроцесуалния 

кодекс. 

2. Мащабно обработване на лични данни на деца за целите на предотвратяване, разследване или разкриване 

на противообществени прояви или престъпления, извършени от или срещу малолетни и непълнолетни, вкл. за 

целите на прилагане на възпитателни мерки или наказания. 

3. Мащабно обработване на специални категории лични данни по чл. 51, ал. 1 от ЗЗЛД, когато това е свързано 

с автоматизирано вземане на решения, вкл. с цел извършване на криминологичен анализ. 

4. Осъществяване на систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони, когато това е свързано 

с автоматизирано вземане на решения, вкл. лицево разпознаване. 

5. Осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технологии, когато това е свързано с 

мащабно обработване на данни. 
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Европейската комисия даде старт на Европейското пространство на 
здравни данни 

През май 2022 г. Европейската комисия даде старт на Европейското пространство на здравни данни („ЕПЗД“), 

което ще предостави възможност на гражданите да контролират и използват здравните си данни в своята 

страна и в други държави от Европейския съюз (ЕС). 

ЕПЗД също така ще осигури рамка за използването на здравни данни за научни изследвания, иновации, 

създаване на политики и регулаторни дейности, при гарантиране спазването на европейските изисквания за 

защита на данните. 

Оперативната съвместимост и сигурността ще бъдат задължителни изисквания при ЕПЗД, а всички държави от 

ЕС трябва да създадат органи в областта на цифровото здравеопазване. 

Предстои обсъждане от Съвета и Европейския парламент. 

Политическо споразумение за нови правила в Европейския съюз относно 
киберсигурността на мрежите и информационните системи 

На 13 май 2022 г. е постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и държавите-членки 

на ЕС по Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза („Директива за МИС 2“), 

предложена от Европейската комисия през декември 2020 г. 

Предвид нарастващите киберзаплахи в Европа, Директивата за МИС 2 разширява своя обхват и задължава 

средни и големи субекти от повече сектори с критично значение за икономиката и обществото да вземат мерки 

за намаляване на риска за киберсигурността. 

Директивата за МИС 2 въвежда по-строги изисквания за киберсигурност към дружествата и предвижда 

отчетност на висшето ръководство при неспазване на задълженията в областта на киберсигурността. 

Промените касаят още задълженията за докладване и надзорните мерки, като се цели също така 

хармонизиране на режимите на санкции във всички държави-членки и увеличаване на обмена на информация 

в ЕС. 

Предстои Директивата за МИС 2 официално да бъде приета от законодателните органи на ЕС и публикувана в 

Официален вестник на ЕС. 
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