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ГЛАВА ПЪРВА „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ 

Предмет 

Чл. 1. С тези Вътрешни правила се определят изискванията за защита на 

личните данни, прилагани в Община Силистра, регистрите с лични данни, мерките за 

защита личните данни, реда за организация и изпълнение на задълженията за защита на 

личните данни и гарантирането на правата на субекта на данни, в съответствие с 

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/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и със Закона за защита на 

личните данни. 

Материален обхват 

Чл. 2. Вътрешните правила се прилагат за всяка операция или съвкупност от 

операции по обработване на лични данни в дейността на Община Силистра, с 

изключение на случаите, предвидени в чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Принципи, свързани с обработване на лични данни 

Чл. 3. При обработването на лични данни в Община Силистра се спазват 

принципите на Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни са: 

1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по 

отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и 

прозрачност“); 

2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват 

по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите 

на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за 

статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с 

първоначалните цели („ограничение на целите“); 

3. подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, 

за които се обработват („свеждане на данните до минимум“); 

4. точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се 

предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или 

коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се 

обработват („точност“); 

5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на 

данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват 

личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото 

ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за 

научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, 

параграф 1, при условие, че бъдат приложени подходящите технически и 

организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани 

правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“); 

6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на 

личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно 

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат 

подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“); 

7. Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на 

точки от 1 до 6 („отчетност“). 

Условия за достъп до лични данни 

Чл. 4. (1) Достъпът до лични данни се осъществява само от лица, чиито 

служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при 

спазване на принципа „Необходимост да се знае”. 
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(2) В длъжностните характеристики на служителите, работещи с лични 

данни, се предвиждат задължения за неразгласяване на данните, до които са 

получили достъп при или по повод изпълнение на длъжността. 

(3) Лицата, които не са служители на Община Силистра, но изпълняват 

задачи по извънтрудови правоотношения, подписват декларация за неразгласяване 

на лични данни, до които са получили достъп. 

Индивидуализиране на администратора на лични данни 

Чл. 5. (1) Администратор на лични данни е Община Силистра, със седалище в 

гр. Силистра и адрес за кореспонденция гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ 33. 

(2) На основание чл. 37, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 

администраторът определя длъжностно лице по защита на данните. 

Видове регистри с лични данни 

Чл. 6. (1) В Община Силистра обработваните лични данни са структурирани в 

регистри с лични данни по смисъла на чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

обработвани в Общинска администрация Силистра и в общинските предприятия. 

(2) Регистрите с лични данни, обработвани в Общинска администрация 

Силистра, са: 

1. Регистър „Локална база данни население“; 

2. Официален документен регистър на Община Силистра; 

3. Регистър „Човешки ресурси“; 

4. Регистър „Финанси“; 

5. Регистър „Управление на договорите“; 

6. Регистър „Потребители на социални услуги за деца и възрастни“; 

7. Регистър „Интеграция на хора с увреждания програми и проекти“; 

8. Регистър „Обществено здраве, социална политика и спорт“; 

9. Регистър „Видеонаблюдение“; 

10. Регистър „Устройство на територията“; 

11. Регистър „Общинска собственост“; 

12. Регистър на съставените актове и наказателни постановления; 

13. Единен таксиметров регистър; 

14. Регистър „Информационна система за обслужване на детските градини и първи  

клас в училищата“; 

15. Регистър (дневник) „Деца с изявени дарби“; 

16. Регистър „Спорт и младежки дейности“; 

17. Регистър „Вероизповедания“; 

18. Регистър „Дарения“; 

19. Регистър „Посетители“; 

20. Регистър „Потребители на официалния портал на Община Силистра“; 

21. Регистър „Mестни данъци и такси“. 

22. Регистър „Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните“  
23. Регистър „Грижа за бездомни животни“  

24. Регистър „Административно-технически услуги свързани с Управление на 

общински земи и гори“  
 

ГЛАВА ВТОРА „УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТАТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

РАЗДЕЛ I „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ“ 

Изисквания към длъжностното лице по защита на данните 

Чл. 7. (1) Определеното на основание чл. 37, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 

2016/679 длъжностно лице отговаря на всички изисквания, произтичащи от чл. 37 и 38 
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на Регламент (ЕС) 2016/679, насоките на Европейския комитет по защита на данните, 

Закона за защита на личните данни и становищата на Комисията за защита на личните 

данни. 

(2) Община Силистра уведомява Комисията за защита на личните данни за 

имената, единния граждански номер или друг аналогичен идентификатор и за данните 

за контакт на длъжностното лице по защита на данните, както и за последващи 

промени в тях. 

(3) Данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните се публикуват 

на официалната интернет страница на Община Силистра. 

Задачи на длъжностното лице по защита на данните 

Чл. 8. (1) Освен предвидените в чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 длъжностното 

лице по защита на данните изпълнява и следните допълнителни задачи: 

• води регистъра на дейностите по обработване на лични данни в съответствие с чл. 30 

от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 22 от настоящите Вътрешни правила; 

• ръководи екипа за реагиране на инциденти, които могат да водят до нарушение на 

сигурността на личните данни; 

• води регистъра на нарушенията на сигурността на личните данни в съответствие с 

чл. 26, ал. 3 от настоящите Вътрешни правила; 

• подпомага администратора, като документира всяко нарушение на сигурността на 

личните данни, включително фактите свързани с нарушението, последиците от него 

и предприетите действия за справяне с него, съгласно Вътрешни правила за 

реагиране на сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните данни. 

• подпомага администратора при подготовката на уведомления до Комисията за 

защита на личните данни при нарушение на сигурността на личните данни по чл. 33 

от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно Вътрешни правила за реагиране на сигнали, 

свързани с нарушения на защитата на личните данни. 

• подпомага администратора при подготовката на съобщения до субекта на данни по 

чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 съгласно Вътрешни правила за реагиране на 

сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните данни; 

• изготвя и предлага актуализация на информацията по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 

2016/679 съгласно чл. 9 от настоящите Вътрешни правила. 

• (2) Длъжностното лице по защита на данните не получава никакви указания във 

връзка с изпълнението на задачите по ал. 1, действа независимо и при необходимост 

представя годишен отчет за дейността си на кмета на Община Силистра. 

РАЗДЕЛ II „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНА ИНФОРМАЦИЯ (ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ)“ 

Изготвяне и поддържане в актуално състояние на прозрачна информация за 

обработването 

Чл. 9. (1) Информацията по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 се подготвя и 

поддържа в актуално състояние от длъжностното лице по защита на данните. 

(2) Информацията се публикува на интернет страницата на Община Силистра. 

Информацията се поставя на видно място в Информационния център в Общинска 

администрация Силистра, и на изнесени табла в сградата. 

Достъпност на прозрачната информация за субекта на данни 

Чл. 10. Служителите, отговорни за работа с гражданите, насочват гражданите 

към публикуваната информация по чл. 9, ал. 2, като ги информират за адреса на 

интернет страницата и мястото на публикуване на информацията в сградата на Община 

Силистра. 
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РАЗДЕЛ III „ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА 

ЗАЩИТА“ 

Мерки за физическа защита 

Чл. 11. Физическата защита на личните данни се осъществява при спазване на 

следните технически и организационни мерки: 

1. личните данни от регистрите се обработват в кабинетите на оправомощените 

за достъп до тях служители; 

2. всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, се съхраняват 

в кабинети с ограничен достъп само за оправомощени лица; 

3. физическата защита на информационните активи се осъществява чрез 

адекватни мерки срещу заплахи от неоторизиран достъп съобразно Политиката за 

мрежова и информационна сигурност, утвърдена от кмета на Община Силистра. 

4. помещенията, в които се обработват лични данни от регистрите, са 

оборудвани със заключване на вратите, а сградата разполага с пожарогасителни 

средства; 

5. външни лица имат достъп до помещенията, в които се обработват лични 

данни от регистъра, само в присъствието на оправомощените служители. 

Мерки за персонална защита 

Чл. 12. Персоналната защита на личните данни се осъществява при спазване на 

следните организационни мерки: 

1. лицата, обработващи лични данни, се запознават с изискванията за защита на 

личните данни при постъпване на работа; 

2. в длъжностните характеристики или гражданските договори на лицата, чиито 

служебни задължения или конкретно възложени задачи изискват обработване на лични 

данни, се включва задължение за неразгласяване на лични данни, до които е получен 

достъп при или по повод изпълнение на длъжността или гражданския договор.  

3. достъпът до данните в регистъра се осъществява в съответствие с принципа 

„Необходимост да се знае”; 

4. споделянето на пароли за достъп и други данни, които могат да застрашат 

сигурността на обработваните лични данни или на техните носители, е забранено. 

Мерки за документална защита 

Чл. 13. Документалната защита на личните данни се осъществява при спазване 

на следните технически и организационни мерки: 

1. регистрите с лични данни се поддържат на хартиен и технически носител; 

2. личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни 

цели в съответствие с нормативните изисквания към администратора; 

3. личните данни се събират в минимално необходимия обем за постигане на 

целите и при отчитане на относимите към конкретното обработване нормативни 

изисквания; 

4. сроковете за съхранение на документи от регистрите с лични данни, които са 

на хартиен носител, са определени в списъка на видовете документи със срокове на 

съхраняване: Индивидуална номенклатура на делата със срокове за тяхното 

съхраняване, създадени в Община Силистра.; 

5. личните данни могат да бъдат размножавани и разпространявани от 

оправомощените служители само, ако е необходимо за изпълнение на нормативни или 

служебни задължения или ако са изискани по надлежния ред от държавни органи или 

оправомощени лица; 

6. временните документи от регистрите, които са на хартиен носител и съдържат 

лични данни, се унищожават само чрез специално устройство (шредер); 

7. след изтичане на срока за съхранение, документите от регистрите се 

унищожават по реда, указан във Вътрешните правила за дейността на учрежденския 

архив на Община Силистра. 
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Мерки за защита на информационните и комуникационните системи 

Чл. 14. (1) Защитата на информационните и комуникационните системи се 

осъществява при спазване на техническите и организационни мерки, предвидени в 

Политиката за мрежова и информационна сигурност и съответно Вътрешните 

специфични процедурни правила. 

(2) При работа с данните от регистрите се използват съответните софтуерни 

продукти за обработване. Данните се въвеждат в база данни и се съхраняват на сървър. 

Всеки оправомощен служител има личен профил (потребителско име и парола), с 

определени съобразно задълженията му права и нива на достъп. Дефинирани са 

уникални потребителски имена и пароли за стартиране на операционната система на 

всеки един компютър. 

(3) Работните компютърни конфигурации, както и цялата IT инфраструктура, 

включително и достъпът до интернет, се използват единствено за служебни цели. 

(4) Началник отдел „АИО и управление на собствеността“, с подчинените му 

служители „Информационни технологии“ е отговорен за администриране на базите 

данни. 

Мерки за криптографска защита 

 

 

 

Чл. 15. Криптографската защита при предаване на данни по електронен път или 

на преносими технически носители се осъществява чрез използване на стандартни 

технологии за криптиране на данните, както и използване на електронен подпис в 

предвидените от нормативен акт случаи. 

Действия за защита при аварии, произшествия и бедствия 

Чл. 16. (1) При възникване и установяване на аварии, произшествия и бедствия 

се процедира съгласно и организационни мерки, предвидени в Правила за осигуряване 

на пожарна безопасност на територията на административната сграда на Община 

Силистра, и Правила за осигуряване на безопасност и здраве, утвърдени от кмета на 

общината. 

Анализ на риска за правата и свободите на физическите лица при обработване 

на лични данни от регистрите 

Чл. 17. (1) За всеки регистър с лични данни, поддържан в Община Силистра, се 

извършва анализа на риска за правата и свободите на физическите лица при 

обработване на лични данни. 

(2) Анализът на риска се преразглежда периодично най-малко веднъж на две 

години или при промяна на нормативната уредба, приложима към дейностите по 

обработване на лични данни в съответните регистри. При необходимост се 

предприемат действия по актуализирането на нивото на риск, определено за 

съответните регистри и на предприетите технически и организационни мерки за 

сигурност.  

(3) Отговорници за провеждане на (периодичен) преглед на рисковете за правата 

и свободите на физическите лица са определените с настоящите Вътрешни правила 

отговорници за съответните регистри. 

(4) Резултатите от анализа на риска на поддържаните в Община Силистра 

регистри са посочени в Приложение 2 от настоящите Вътрешни правила. 

 

Срокове за съхранение на данните от регистъра 

Чл. 18. Данните в регистрите се съхраняват съгласно нормативно определените 

срокове за съответните документи, регламентирани в Списъка на видовете документи 

със срокове на съхраняване на Община Силистра /Номенклатура на делата със срокове 

на съхранение на Община Силистра. 
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Срок за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от 

обработване на данни от регистрите 

Чл. 19. При промяна на нормативната уредба, приложима към дейностите по 

обработване на лични данни в съответните регистри съгласно функционалната им 

компетентност, директорите на дирекции в Община Силистра извършват проверки на 

личните данни от регистрите с оглед преценка на необходимостта от тяхното 

обработване. 

РАЗДЕЛ IV „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ“ 

Извършване на оценка на въздействието върху защитата на личните данни 

Чл. 20. (1) (1) Администраторът извършва оценка на въздействието върху 

защитата на данните в случаите по чл. 35, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

(2) За регистрите, оценени като пораждащи „висок риск“, съгласно Приложение 

2 от настоящите Правила, е необходимо да бъде извършена оценка на въздействието 

върху защитата на данните. 

(3) Оценка на въздействието върху защита на личните данни се извършва от 

отговорниците за съответния регистър, определени с настоящите Правила, посредством 

Методика за извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните, 

Приложения № 3А и 3Б, неразделна част от настоящите Правила. 

(4) Длъжностното лице по защита на данните подпомага администратора при 

извършване на оценката на въздействието по ал.3, като отчита изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679, Насоките относно оценката на въздействието върху защитата 

на данни и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок 

риск“ за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Работната група по чл. 29 (след 

25.05.2018 г. Европейски комитет по защита на данните) и становищата на Комисията 

за защита на личните данни. 

(5) Оценката на въздействието върху защитата на данните подлежи на системно 

преглеждане – минимум веднъж на две години или при всяка настъпила промяна в 

описаните в оценката обстоятелства. 

Мотивиране на случаите, в които не се изисква оценка на въздействието върху 

защитата на данните 

Чл. 21. (1) В случай, че не се изисква извършване на оценка на въздействието 

върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 5 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

длъжностното лице по защита на данните писмено мотивира съответните 

обстоятелства. 

(2) Писмените мотиви се съхраняват като форми на отчетност съгласно чл. 23 от 

настоящите Вътрешни правила. 

РАЗДЕЛ V „ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 

ДАННИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОТЧЕТНОСТ“ 

Съдържание на регистъра на дейностите по обработване на лични данни 

Чл. 22. (1) Регистърът на дейностите по обработване на лични данни се 

поддържа в съответствие с чл. 30, пар. 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 по образеца, 

предвиден в Приложение 1 на настоящите Вътрешни правила. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните поддържа регистъра по ал. 1 в 

актуално състояние и осигурява достъп до него на Комисията за защита на личните 

данни. 

Поддържане на отчетност 

Чл. 23. Длъжностното лице по защита на данните подпомага администратора 

при поддържане на отчетност съгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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РАЗДЕЛ VI „СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ 

Задължение за съдействие 

Чл. 24. (1) При поискване, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

администраторът сътрудничи на Комисията за защита на личните данни при 

изпълнение на неговите задължения. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните сътрудничи на Комисията за 

защита на личните данни и действа като точка за контакт по въпроси, свързани с 

обработването на лични данни, и се консултира по всякакви други въпроси, свързани с 

прилагането на изискванията за защита на личните данни. 

Извършване на предварителна консултация 

Чл. 25. (1) В случаите по чл. 36, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 12, 

ал. 2 от Закона за защита на личните данни администраторът извършва предварителна 

консултация с Комисията за защита на личните данни. 

(2) При извършване на предварителната консултация администраторът се 

подпомага от длъжностното лице по защита на данните, което мотивира писмено 

необходимостта от извършване на предварителна консултация в случаите по ал. 1 и 

съдейства при подготовката на необходимите документи за нейното извършване. 

Уведомяване на Комисията за защита на личните данни за нарушение на 

сигурността на личните данни 

Чл. 26. (1) В случаите по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът в 

срок до 72 часа от узнаването уведомява Комисията за защита на личните данни за 

нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за правата и 

свободите на физическите лица, съгласно Вътрешни правила за реагиране на сигнали, 

свързани с нарушения на защитата на личните данни. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните подпомага администратора при 

изясняване на обстоятелствата относно нарушението и подготовката на писменото 

уведомление в изпълнение на изискванията на чл. 33, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 

съгласно Вътрешни правила за реагиране на сигнали, свързани с нарушения на 

защитата на личните данни. 

(3) Длъжностното лице по защита на данните документира всяко нарушение на 

сигурността на личните данни съгласно образеца и указанията за попълването му в 

Приложение 3 от Вътрешни правила за реагиране на сигнали, свързани с нарушения на 

защитата на личните данни. 

РАЗДЕЛ VII „ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

ВЪНШНИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЛИЦА“ 

Определяне на правното качеството, в което ще се обработват данните  

Чл. 27. (1) При планиране възлагането на дейности по обработване на лични 

данни на външни за структурата на Община Силистра лица се информира 

длъжностното лице по защита на данните, което прави преценка дали изпълнителят по 

договора има качеството „съвместен администратор“ по смисъла на чл. 26 от Регламент 

(ЕС) 2016/679, на „обработващ лични данни“ по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 или на отделен самостоятелен администратор на лични данни, по 

смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Длъжностното лице представя 

мотивирано писмено становище на дирекцията – възложител и при констатация за 

наличието на правното качество „съвместен администратор“, „обработващ лични 

данни“ или отделен самостоятелен „администратор на лични данни“ предлага клаузи 

към съдържанието на договора, при спазване съответно на чл. 26 и на чл. 28 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

Уредба на отношенията между съвместните администратори 
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Чл. 28. (1) В зависимост от конкретната обща дейност и участващите в нея 

съвместни администратори са възможни три варианта на уредба на техните 

взаимоотношения: 

1. обхванати изцяло в договореност между тях; 

2. обхванати изцяло в нормативен акт; 

3. договорени в частта, която не произтича от нормативен акт. 

(2) Съдържанието на договорите между съвместни администратори се 

съобразява с чл. 26 от Регламент (ЕС) 2016/679, като се отчита и становището на 

длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 27 от настоящите Вътрешни 

правила и включва най-малко следните аспекти: 

1. описание на целите и средствата за обработване на личните данни в цялостния 

контекст на съвместната дейност и участието на съвместните администратори в нея; 

2. отговорности на съвместните администратори във връзка с прилагане на 

принципите за обработване на лични данни (чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

3. отговорности във връзка с упражняването на правата на субектите на данни 

(чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

4. задължения на съвместните администратори по Глава IV и V от Регламент 

(ЕС) 2016/679: 

а) прилагане на подходящи технически и организационни мерки, които да 

гарантират сигурност на обработването (чл. 32 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

б) извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (чл. 35 от 

Регламент (ЕС) 2016/679) и предприемане на действия за предварителна консултация с 

надзорния орган (чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

в) изисквания при използване на обработващ лични данни в дейностите по 

съвместно обработване (чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

г) разпределяне на отговорности във връзка с уведомяването на надзорния орган 

и субектите на данни за нарушения на сигурността на личните данни (чл. 33 и чл. 34 от 

Регламент (ЕС) 2016/679);  

д) задължения на съвместните администратори за даване на указания за 

съвместното обработване на лицата, действащи под тяхното ръководство (чл. 29 от 

Регламент (ЕС) 2016/679); 

е) задължение във връзка с поддържане и актуализиране на регистъра на 

дейностите по обработване от всички участващи в съвместното обработване 

администратори (чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679); 

ж) задължения във връзка с определяне на длъжностно лице по защита на 

данните за съвместната дейност, ако тя попада в хипотезите по чл. 37 от Регламент (ЕС) 

2016/679, и уведомяване на надзорния орган за определеното лице и при последващи 

промени; 

з) задължения във връзка с предаване на лични данни на трети държави или 

международни организации (чл. 44 и следващи от Регламент (ЕС)2016/679) 

5. сътрудничество с надзорния орган; 

6. отговорност на съвместните администратори във вътрешните им отношения; 

7. определяне на точка за контакт; 

8. други уговорки, според конкретната съвместна дейност. 

Договори с обработващи лични данни 

Чл. 29. (1) Договорите с обработващи лични данни се сключват в писмена 

форма, освен ако закон не изисква по-тежка форма за действителност. 

(2) Към договорите с обработващи лични данни, съобразно чл. 28 от Регламент 

(ЕС) 2016/679, се включват стандартните договорни клаузи, приети с Решение за 

изпълнение (ЕС) 2021/915 на Европейската комисия, като се отчита и становището на 

длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 27 от настоящите Вътрешни 

правила. 

Договори със самостоятелни администратори на лични данни 
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Чл. 30. (1) Договорите със самостоятелни администратори на лични данни се 

сключват в писмена форма, освен ако закон не изисква по-тежка форма за 

действителност. 

(2) Договорите със самостоятелни администратори следва да съдържат 

съответните отговорности за изпълнение на задълженията за защита на личните данни 

на страните по договора съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, като се отчита и 

становището на длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 27 от 

настоящите Вътрешни правила. 

РАЗДЕЛ VIII „ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ“ 

Определяне на приложимия режим за адекватност на защитата 

Чл. 31. (1) Община Силистра не предава лични данни на трети държави или 

международни организации. 

(2) При необходимост от предаване на лични данни, длъжностното лице по 

защита на данните прави преценка за изпълнението на изискванията по чл. 44 и 

следващи от Регламент (ЕС) 2016/679. В случай на предаване на лични данни 

длъжностното лице по защита на данните предлага актуализация на информацията по 

чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

ГЛАВА ТРЕТА „ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА 

ДАННИ“ 

Права на субекта на данни 

Чл. 32. (1) Субектът на данни има следните права по чл. 15 – 22 от Регламент 

(ЕС) 2016/679: 

1. право на информираност; 

2. право на достъп до свързани с него лични данни; 

3. право на коригиране на неточни или непълни данни; 

4. право на изтриване (право „да бъдеш забравен“); 

5. право на ограничаване на обработването; 

6. право на преносимост на данните; 

7. право на възражение; 

8. право на лицето да не бъде обект на автоматизирани индивидуални решения, 

включително профилиране. 

(2) Община Силистра гарантира правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 

2016/679 като осигурява постъпването и разглеждането в срок на исканията за тяхното 

упражняване, идентифицира субекта на данни и мотивирано прилага ограниченията им, 

предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 или в българското законодателство. 

(3) Община Силистра представя правата на субекта на данни като част от 

прозрачната информация по чл. 9 от настоящите Вътрешни правила. 

Чл. 33. Способите за упражняване на правата на субекта на данни, 

разглеждането на заявленията и подготовка на отговорите по тях, както и начинът за 

информиране на субекта на данни по заявление за упражняване на права са 

регламентирани с Вътрешни правила относно упражняване правата на субекта на лични 

данни и Вътрешни правила за разглеждане на заявления за упражняване на права на 

субекти на данни по Регламент (ЕС) 2016/679. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „РЕГИСТРИ С ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА“ 

Регистър „Локална база данни Население“ 

Чл. 34. (1) В регистър „Локална база данни Население“ се съставят актовете по 

гражданско състояние и се издават удостоверения по гражданско състояние, с цел 

изпълнение на задълженията по Закона за гражданската регистрация. 

(2) В регистър „Локална база данни население“ се обработват категории лични 

данни, нормативно установени в Закона за гражданската регистрация. 

(3) Данните в регистър „Локална база данни Население“ се обработват на 

хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се въвеждат от длъжностни лица по гражданско 

състояние, които регистрират събитията раждане, брак и смърт, смяна на постоянен и 

настоящ адрес. Данните се въвеждат директно в удостоверения по гражданско 

състояние и справки по гражданска регистрация и гражданско състояние. 

(5) Данните от регистър „Локална база данни Население“ се генерират от 

оправомощени служители от Гражданска регистрация и административно обслужване. 

(6) Началник отдел ГРАО е отговорен за контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на общинската администрация, с оглед 

изпълнение на нормативно задължение.  

Официален документен регистър на Община Силистра. 

Чл. 35. (1) В Официален документен регистър на Община Силистра се 

обработват лични данни на физически лица – податели на заявления, искания, писма, 

жалби и др. до Община Силистра и служители (бивши и настоящи) – потребители на 

Административната информационна система – Деловодна система „Архимед“, с оглед 

организация на оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрацията на Община Силистра. 

(2) В Официален документен регистър на Община Силистра се обработват 

следните категории лични данни: 

1. за податели на заявления, искания, писма, жалби и др., в зависимост от 

естеството на административната услуга или друго искане, се събират данни за 

физическа, икономическа, семейна, социална и/или друга идентичност. 

2. за служители – потребители на Административната информационна система – 

Деловодна система „Архимед“, се събират данни за физическа идентичност: имена и 

длъжност. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица – податели на 

заявления, искания, писма, жалби и др. до Община Силистра. 

(5) Данните от Официален документен регистър на Община Силистра се 

обработват от оправомощени служители от отдел „АИО и УС“ – деловодно обслужване 

и „Информационни технологии“. 

(6) Началник отдел „АИО и УС“ е отговорен за контрол на достъпа до регистъра 

и за методическото ръководство на Официален документен регистър. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на държавни органи и органи на местното 

самоуправление с оглед изпълнение на нормативно задължение, като във връзка с 

поддръжката на регистъра може да се използва обработващ лични данни. 

Регистър „Човешки ресурси“ 
Чл. 36. (1) В регистър „Човешки ресурси“ се обработват лични данни на 

кандидатите за работа и на персонала, нает по служебни, трудови и извънтрудови 

правоотношения, с оглед изпълнение на нормативни изисквания. 

(2) В регистър „Човешки ресурси“ се обработват данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, 

месторождение, телефони за връзка и др.), социална идентичност (данни относно 
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образование и допълнителни квалификации, вид на образованието, място, номер и дата 

на издаване на дипломата), семейна идентичност (данни относно семейното положение 

и родствени връзки), икономическа идентичност (данни за общия трудов, служебен и 

осигурителен стаж, данни за недвижимо имущество, притежавани превозни средства, 

доходи, влогове, инвестиционни и пенсионни фондове, други доходи, участие в 

търговски дружества), данни за съдебното минало на лицата за заемане на длъжности в 

изискуеми от закона случаи, специални категории лични данни (здравословно 

състояние). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при кандидатстване 

за работа в Община Силистра. Данните се въвеждат директно в договори, 

допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни 

бележки, справки, удостоверения, кореспонденция и др. се съхраняват в личното досие 

на всеки един служител. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Човешки ресурси“, а при провеждане на конкурси за подбор на персонал, 

данни от регистъра се обработват от председателя и членовете на конкурсната комисия 

съгласно чл. 6 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавните служители. Във връзка с изискванията на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество данни от регистъра се 

достъпват от председателят и членовете на комисията, определена за проверка на 

декларациите и установяване на конфликт на интереси.  

(6) Секретаря на общината е отговорен за контрол на достъпа до регистър 

„Човешки ресурси“. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Национална агенция по приходите, 

Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“ и на други държавни органи, органи на местното самоуправление или физически 

и юридически лица с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Финанси“ 
Чл. 37. (1) В регистър „Финанси“ се обработват лични данни на служители, 

наети по служебни, трудови и извънтрудови правоотношения, лични данни за членове 

на семейството на служителите и физически лица, страна по дело, с оглед финансово 

счетоводна отчетност. 

(2) В регистър „Финанси“ се обработват следните категории лични данни: 

1. за служители, наети по служебни, трудови и извънтрудови правоотношения, 

данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, постоянен адрес, данни от лична карта), 

икономическа идентичност (данни за общия трудов, служебен и осигурителен стаж, 

данни за доходи, номера на банкови сметки и данни от изпълнителни листа на ЧСИ), 

специални категории лични данни (данни за здравословно състояние); 

2. за членове на семейството на служителите – данни за физическа идентичност 

(имена, ЕГН, адрес), специални категории лични данни (данни за здравословно 

състояние); 

3. физически лица, стана по дело - физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес), 

икономическа идентичност (номер на банкова сметка, сума предмет на изпълнителното 

дело). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица. Данните се 

въвеждат директно във ведомости и фишове за заплати, документи, удостоверяващи 

трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения, кореспонденция и др. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Финанси“.  

Изплащането на възнаграждения на служители,  изчисление на работните 

заплати и допълнителни материални стимули в Община Силистра се обработват от 
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оправомощени служители от отдел „Счетоводство и контрол“, съгласно 

функционалната им компетентност. 

(6) Директорът на дирекция „Финанси“ е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

(7) Данни от регистъра могат се предоставят на банки и финансови институции, 

Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите, държавни съдя 

изпълнители, съдебни изпълнители, на други държавни органи, органи на местното 

самоуправление, физически или юридически лица с оглед изпълнение на нормативно 

задължение. Във връзка с поддръжката на регистъра Община Силистра може да 

използва обработващ лични данни. 

Регистър „Управление на договорите“ 
Чл. 38. (1) В регистър „Управление на договорите“ се обработват лични данни 

на физически лица контрагенти на Община Силистра, с оглед управление на 

договорите. 

(2) В регистър „Управление на договорите“ се обработват лични данни за 

физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка, електронна поща) и 

икономическа идентичност (дължими суми по договор), необходими за сключването и 

изпълнението на договора. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при сключване на 

договор със Община Силистра. Данните се въвеждат директно в договори, 

допълнителни споразумения, кореспонденция и др. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени съгласно 

длъжностната им характеристика служители от „Обществени поръчки“  

(6) Директор дирекция „Правна“ е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Национална агенция по приходите, 

Министерство на правосъдието, съдебни органи, контролни органи, органи на местното 

самоуправление, други държавни органи, физически и юридически лица с оглед 

изпълнение на нормативно задължение. Във връзка с поддръжката на програмен 

продукт за управление на договорите, Община Силистра може да използва обработващ 

лични данни. 

Регистър „Потребители на социални услуги за деца и възрастни“ 
Чл. 39. (1) В регистър „Потребители на социални услуги за деца и възрастни“ се 

обработват лични данни на потребители на социални услуги, законни представители 

(родители, настойници, попечители), приемни родители, с оглед предоставяне на 

социални услуги за уязвими групи граждани. 

(2) В регистър „Потребители на социални услуги за деца и възрастни“ се 

обработват следните категории лични данни: 

1. за потребители на социални услуги – данни за физическа идентичност (имена, 

ЕГН, данни от лична карта, адрес, месторождение, телефони за връзка, електронен 

адрес, образ), семейна идентичност (наличие на деца до 18 години), икономическа 

идентичност (данни за имотно състояние, финансово състояние и здравно осигуряване), 

специални категории лични данни (данни за здравословно състояние); 

2. за законни представители (родители, настойници, попечители) – данни за 

физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон, електронен 

адрес), икономическа идентичност (данни за имотно и финансово състояние); 

3. за приемни родители- данни за физическа идентичност (имена, адрес, ЕГН, 

данни от лична карта, месторождение, телефон, електронен адрес, образ), 

икономическа идентичност (данни за имотно състояние, финансово състояние, данни за 

осигуряване, наличие на запрещение), социална идентичност (социална 

взаимоотношения, образование, квалификация, трудова дейност, месторабота), семейна 
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идентичност, специални категории лични данни (данни за здравословно състояние), 

лични данни относно съдебното минало. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при кандидатстване 

за предоставяне на социална услуга от Община Силистра.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени съгласно 

длъжностната им характеристика служители от дирекция „Социални услуги за деца и 

възрастни“.  

(6) Ръководителят на „Социални услуги за деца и възрастни“ е отговорен за 

контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Агенция за социално подпомагане, 

Държавна агенция за закрила на детето, Национална агенция по приходите, 

Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, Агенция за 

качеството на социалните услуги, Агенция за хората с увреждания, Агенция по 

заетостта и други държавни органи, органи на местното самоуправление, физически и 

юридически лица, с оглед изпълнение на нормативно задължение. Във връзка с 

поддръжката на данните в регистъра Община Силистра може да използва обработващ 

лични данни.  

Регистър „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ 
Чл. 40. (1) В регистър „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ 

се обработват лични данни на лица – заявители на социална услуга, законни 

представители на кандидат за ползвател на социална услуга, асистенти на ползватели 

на „Механизъм за лична помощ“ и пълномощници. 

(2) В регистър на ползвателите и на кандидатите за личен асистент се обработват 

следните категории лични данни: 

1. за заявители на социална услуга – данни за физическа идентичност (имена, 

ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон, електронен адрес, електронен подпис, 

удостоверение за раждане, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, и справка 

семейно положение, съпруг, деца), социална идентичност (данни за семейна среда), 

специални категории лични данни (данни за здравословно състояние, физическо 

състояние, социална активност, сензитивно състояние, учебна/трудова дейност и други 

дейности за активно социално включване); 

2. за законни представители на кандидата за ползвател на социалната услуга – 

данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес), семейна идентичност (данни от 

справка семейно положение, съпруг, деца, данни от документ за попечителство, данни 

от удостоверение съпруг/а и родствени връзки); 

3. за асистенти на ползвателите на социалните услуги „Механизъм за лична 

помощ“ – данни за физическа идентичност (имена, адрес, ЕГН, електронен подпис), 

социална идентичност (данни за образование, научна степен, професионален опит, 

данни за трудова дейност), икономическа идентичност (данни за доходи), данни 

относно съдебното минало, специални категории лични данни (данни за здравословно 

състояние); 

4. за придружител на ползвател на карта за пътуване с градски транспорт – 

данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, постоянен адрес); 

5. за заявители на персонални пенсии – данни за физическа идентичност (имена, 

ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес), семейна идентичност (данни от удостоверение 

съпруг/а и родствени връзки и справка семейно положение, съпруг, деца); 

6. за членове на семействата на лицата кандидатстващи за отпускане на 

персонална пенсия – данни за физическа идентичност (имена, телефон, електронен 

адрес), семейна идентичност (данни от удостоверение съпруг/а и родствени връзки и 

справка семейно положение, съпруг, деца), специални категории лични данни (данни за 

здравословно състояние); 
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7. за пълномощници се обработват следните лични данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

заявления за предоставяне на социална услуга от Община Силистра. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и/или лица 

определени със заповед на кмета на Община Силистра.  

(6) Главен експерт „Трудова заетост“ е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Агенция за социално подпомагане, 

Неправителствени организации, болнични и рехабилитационни заведения, Национална 

агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни органи, с 

оглед изпълнение на нормативно задължение.  

Във връзка издаване на карти за преференциално и денонощно паркиране на 

МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, в „Синя зона“ и паркингите общинска 

собственост, Община Силистра предоставя данни на отдел „Инспекторат”, при 

поискване и на ОД на МВР.  

Регистър „Обществено здраве, социална политика и спорт“ 

Чл. 41. (1) В регистъра се обработват данни за лица от Община Силистра, за 

отпускане на финансови помощи: 

• Подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 

• Новородени и/или осиновени деца; 

• Еднократна финансова помощ; 

• Подпомагане на лекари и медицински специалисти, необходими за кадровото 

обезпечаване на „МБАЛ – Силистра“ АД. 

Помощите се отпускат, съгласно Правилници приети от Общински съвет Силистра. 

В регистъра се обработват данни, на хартиен носител за физическа идентичност /имена, 

ЕГН, телефон, адрес/ от оправомощен служител на отдел „Обществено здраве, 

социална политика и спорт“, които се предоставят от физическите лица при подаване 

на заявление. 

 

(6) Началник отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт“ е 

отговорен за контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Министерство на правосъдието, НАП, 

ДСП, МДТ и ГРАО. 

Регистър „Видеонаблюдение“ 
Чл. 42. (1) В регистър „Видеонаблюдение“ се обработват лични данни на 

физически лица, с оглед събиране, анализ и визуализация от камери за 

видеонаблюдение. 

(2) В регистър „Видеонаблюдение“ се обработват образи на физически лица, 

които биха могли да бъдат идентифицирани, и регистрационни номера на моторни 

превозни средства. 

(3) Данните в регистъра се обработват на технически носител. 

(4) Личните данни се получават от субекта на данните. 

(5) За обработването на лични данни в регистър „Видеонаблюдение“ предстои 

да се изготви заповед на кмета на Община Силистра, с която да се регламентират и 

утвърдят Правилата за обработване на лични данни в Система за управление, събиране, 

анализ и визуализация на информация от камери за видеонаблюдение. 

(6) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители, съгласно 

функционалната им компетентност.   

Началник  отдел „Инспекторат“ е отговорен за контрол на достъпа до регистъра. 
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(7) Данни от регистъра се предоставят на ОД на Министерство на вътрешните 

работи, съдебни органи, прокуратура и други компетентни органи, с оглед изпълнение 

на нормативно задължение. Във връзка с поддръжката на системата за 

видеонаблюдение, Община Силистра може да използва обработващ лични данни.  

Регистър „Устройство на територията“ 

Чл. 43. (1) В регистър „Устройство на територията“ се обработват лични данни 

на заявители на административни услуги, с оглед управление и контрол по дейността 

във връзка с устройството на територията, градоустройството, архитектурата, 

строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по 

строителството. 

(2) В регистър „Устройство на територията“ се обработват лични данни за 

физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон, електронен 

адрес), икономическа идентичност (данни за имотно състояние), а за пълномощници се 

обработват само данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, 

адрес). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

заявления за административни услуги към Община Силистра.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

направление „Устройство на територията“. 

(6) Главният архитект и директор „Устройство на територията“ са отговорни за 

контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Национална агенция по приходите, 

Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на 

съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление, Омбудсман на 

Република България, Агенция по вписванията, Администрацията на Народното 

събрание, Министерски съвет, Агенция по геодезия, картография и кадастър, 

Администрация на Президента на Република България, Регионална дирекция 

Национален строителен контрол и други държавни органи с оглед изпълнение на 

нормативно задължение.  

Регистър „Общинска собственост“ 
Чл. 44. (1) В регистър „Общинска собственост“ се обработват лични данни, за 

целите на придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, 

деактуване – отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.  

(2) В регистър „Общинска собственост“ се обработват следните категории лични 

данни: 

1. За дейността по придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост: 

а) за физически лица – страна по договор, собственици на имоти, се обработват 

данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон), 

икономическа идентичност (данни за имотно състояние, участие и/или притежаване на 

дялове в дружества), семейна идентичност (данни относно семейното положение и 

родствени връзки) 

б) за членове на семейство - се обработват данни за физическа идентичност 

(имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон), семейна идентичност (данни 

относно семейното положение и родствени връзки); 

в) за наследници – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична 

карта, адрес, телефон), семейна идентичност (данни относно семейното положение и 

родствени връзки); 

г) за пълномощници – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от 

лична карта, адрес); 

д). за трети лица – праводатели, които не са в родствена връзка с лицата, с които 

Община Силистра има образувана процедура по повод придобиване, управление, 
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разпореждане с общинска собственост – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, 

данни от лична карта, адрес). 

2. За дейността по деактуване: 

а) за собственици на имоти - заявители се обработват данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефон), икономическа 

идентичност (данни за имотно състояние, участие и/или притежаване на дялове в 

дружества), семейна идентичност (данни относно семейното положение и родствени 

връзки) 

б) за пълномощници – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от 

лична карта, адрес); 

(3) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от отдел 

„Общинска собственост“, към дирекция „Финанси“. 

Обработването на личните данни от този регистър става посредством записване 

– сканиране на предоставените документи от служители на „Деловодство“. 

Сканираните копия по конкретна преписка се съхраняват в Общинския архив. 

(4) Директорът на дирекция „Финанси“ е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

(5) Данни от регистъра се предоставят на Агенция по вписванията, лицензирани 

оценители, Агенция по геодезия, картография и кадастър, други държавни органи, 

органи на местното самоуправление, Общинска служба „Земеделие“, нотариус, 

физически и юридически лица с оглед изпълнение на нормативно задължение  

Регистър на съставените актове и наказателни постановления 

Чл. 45. (1) В „Регистър на съставените актове и наказателни постановления“ се 

обработват лични данни на нарушители, свидетели и граждани претърпели вреди, с 

оглед осъществяване на контрол върху обществения ред и чистота на територията на 

Община Силистра. 

(2) В регистъра се обработват следните категории лични данни: 

1. за нарушители – данни за физическа идентичност (имена, дата на раждане, 

ЕГН, адрес, а в случай че нарушителят е чужденец – имена, адрес, дата на раждане, а 

ако има информация за това – и място на раждане, по паспорт или заместващ го 

документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа), 

социална идентичност (данни за месторабота), икономическа идентичност (данни за 

вид и размер на наказанието, размер на наказанието по наказателното постановление); 

2. за свидетели – данни за физическа идентичност (имена, дата на раждане, 

адрес); 

3. за граждани, претърпели вреди от нарушението – данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, адрес). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при осъществяване 

на контрол върху обществения ред и чистота на територията на Община Силистра.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Правна“. 

(6) Директорът на дирекция „Правна“ е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

(7) Данни от регистъра могат да бъдат предоставяни на съдебни, контролни и 

други държавни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Единен таксиметров регистър 
Чл. 46. (1) В „Единен таксиметров регистър“ се обработват лични данни на 

водачи на таксиметрови автомобили, с оглед издаване на разрешения за извършване на 

таксиметров превоз на територията на Община Силистра и вписване на водачи, които 

ще извършват таксиметров превоз в списък на вписаните водачи, както и лични данни 

на собственика на автомобила при вписване на превозното средство в списъка на 

превозните средства, неразделна част от Удостоверение за регистрация на търговеца. 



Вътрешни правила за защита на личните данни в Община Силистра 

19 

(2) В регистъра се обработват лични данни за физическа идентичност (имена и 

ЕГН) и за социална идентичност (данни за професионална квалификация – 

удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от таксиметровите компании при 

подаване на заявления до дирекция „Транспорт“ на Община Силистра, във връзка с 

издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на територията на 

Община Силистра, както и за вписване на водачи, които ще извършват таксиметров 

превоз в списък на вписаните водачи и вписване на превозни средства в списъка на 

превозните средства, неразделна част от Удостоверение за регистрация на търговеца.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени длъжностни лица 

служители от дирекция „Икономика“, които вписват, отписват, извършват промени в 

данните на издадените удостоверения за регистрация по чл. 12, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози. 

(6) Главен експерт в Дирекция „Икономика“ е отговорен за контрол на достъпа 

до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на ОД на МВР, съдебни органи, 

изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Национална агенция по 

приходите и други държавни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Във връзка с поддръжката на програмен продукт, Община Силистра може да използва 

обработващ лични данни.  

Регистър „Информационна система за обслужване на детските градини и 

първи клас в училищата“ 

Чл. 47. (1) В регистър „Информационна система за обслужване на детските 

градини и първи клас в училищата“ се обработват лични данни на деца, които подлежат 

на прием в детските градини и първи клас в училищата на община Силистра. 

Събираните лични данни включват данни за родители/настойници на деца. 

(2) В регистър „Информационна система за обслужване на детските градини и 

първи клас в училищата“  се обработват следните категории лични данни: 

1. за родители/настойници/ – данни за физическа идентичност (имена, адрес, 

ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от отдел ГРАО на Община Силистра. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от отдел 

„Образование и младежки дейности“. 

(6) Началник отдел „Образование и младежки дейности“ е отговорен за контрол 

на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на общински детски градини и училища 

на територията на Община Силистра. 

Регистър (дневник) „Деца с изявени дарби“ 

Чл. 48. (1) В регистър (дневник) „Деца с изявени дарби“ се обработват лични 

данни на номинирани ученици, техните родители/настойници/попечители/лица, 

полагащи грижа за детето, с оглед осигуряване на финансово подпомагане и 

възможност за изява на децата с изявени дарби. 

(2) В регистър (дневник) „Деца с изявени дарби“ се обработват следните 

категории лични данни: 

1. за номинирани ученици – данни за физическа идентичност (имена, дата на 

раждане, адрес), социална идентичност (данни за учебно заведение, данни за класиране 

от състезание), икономическа идентичност (данни за размер на спечелената стипендия); 

2. за родители/настойници/попечители/лица, полагащи грижа за детето- данни за 

физическа идентичност (имена, данни от лична карта, адрес, телефон, електронна 

поща). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 
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(4) Данните в регистъра се предоставят от ученика или негов законен 

представител при подаване на искане за предоставяне на закрила на дете с изявени 

дарби. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от отдел 

„Образование и младежки дейности“.  

(6) Началник отдел „Образование и младежки дейности“ е отговорен за контрол 

на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на държавни органи и органи на местното 

самоуправление с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Спорт и младежки дейности“ 

Чл. 49. (1) В регистър „Спорт и младежки дейности“ се обработват лични данни 

на номинирани ученици, родители/настойници и учители (заявители за получаване на 

еднократна парична награда), с оглед предоставяне на стипендии на ученици/учители 

за високи постижения в спорта, участие в спортни инициативи, организирани от 

Община Силистра. 

(2) В регистър „Спорт и младежки дейности“ се обработват следните категории 

лични данни: 

1. за номинирани ученици – данни за физическа идентичност (имена, телефон), 

социална идентичност (практикуван спорт – съответното отличие), икономическа 

идентичност (данни за размер на спечелената стипендия, банкова сметка); 

2. за родители/настойници – данни за физическа идентичност (имена, адрес, 

телефон); 

3. за учители (заявители за получаване на еднократна парична награда) – данни 

за физическа идентичност (имена) и социална идентичност (месторабота). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 

(4) Данните в регистъра за номиниран ученик се предоставят от 

родител/директор на столично училище/ председател/ член на УС на Българската 

параолимпийска асоциация/ Спешъл олимпикс при подаване на формуляр - искане за 

предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта. 

Данните в регистъра за учителите се получават от физическите лица при подаване на 

заявление за получаване на еднократна парична награда.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени съгласно 

длъжностната им характеристика служители от „Спорт и младежки дейности“. 

(6) Главен експерт „Спортни дейности“ и началник отдел „Образование и 

младежки дейности“ са отговорни за контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на държавни органи и органи на местното 

самоуправление, с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Вероизповедания“ 

Чл. 50. (1) В регистър „Вероизповедания“ се обработват лични данни на 

представители на вероизповедания (представител или духовен съвет, според устава на 

вероизповеданието), с оглед регистрация на местни поделения на регистрирани 

вероизповедания. 

(2) В регистър „Вероизповедания“ се обработват лични данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, адрес) и специални категории лични данни (принадлежност 

към вероизповедание). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

документи за регистрация на съответното местно поделение на регистрирано 

вероизповедание. Данните се въвеждат директно в Регистър на местните поделения на 

вероизповеданията.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Хуманитарни дейности“. 
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(6) Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ е отговорен за контрол на 

достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на дирекция „Вероизповедания“ на 

Министерски съвет с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Дарения“ 

Чл. 51. (1) В регистър „Дарения“ се обработват лични данни на дарители на 

Община Силистра, с оглед спазване на Наредбата за реда за получаване и управление 

на дарения от Община Силистра, изпълнение на нормативните изисквания и използване 

на събраните данни за изготвяне на договори за дарения. 

(2) В регистър „Дарения“ се обработват лични данни за физическа идентичност 

(имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта), икономическа идентичност (данни за суми, 

предмети, имоти, услуги и тяхната стойност – предмет на дарението) и за съдебното 

минало на дарителите. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

заявлението за дарение към Община Силистра. Данните се въвеждат в договор за 

дарение и регистър на даренията, от оправомощен служител от счетоводството, като се 

издава свидетелство за дарение на всеки дарител.  

(5) Данните от регистъра се обработват от отдел „Счетоводство“. 

(6) Началникът на отдел „Счетоводство“, е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра. 

Регистър „Посетители“ 

Чл. 52. (1) В регистър „Посетители“ се обработват лични данни на външни 

посетители на сградите на Община Силистра, с оглед създаване на условия за нормална 

работна обстановка и гарантиране на сигурност и безопасност на служителите и 

посетителите, както и опазване на имуществото в сградите на Община Силистра. 

(2) В регистър „Посетители“ се обработват лични данни за физическа 

идентичност (имена, вид и номер на документ за самоличност) на посетителите. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и електронен носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при посещение на 

някоя от сградите на Община Силистра. 

(5) Обработването на лични данни в регистър „Посетители“ се извършва 

съгласно Вътрешни правила за реда и за осъществяване на охрана и пропускателния 

режим в сградите на Община Силистра. 

(6) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители на отдел 

„Инспекторат“. Началник отдел „Инспекторат“ е отговорен за контрол на достъпа до 

данните от регистъра.  

(7) Във връзка с поддръжката на системата за регистрация на посетители, 

Община Силистра може да използва обработващ лични данни. 

Регистър „Потребители на официалния портал на Община Силистра“ 
Чл. 53. (1) В регистър „Потребители на официалния портал на Община 

Силистра“ се обработват лични данни на граждани, желаещи да подадат електронно 

подписани документи или да ползват други услуги на електронния портал на Община 

Силистра, изискващи регистрация. 

(2) В регистър „Потребители на официалния портал на Община Силистра“ се 

обработват лични данни за физическа идентичност (имена, ЕГН/ЛНЧ, телефон, 

електронна поща) на заявителите. 

(3) Данните в регистъра се обработват на технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при регистрация на 

официалния портал на Община Силистра. 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

дирекция „Обща администрация“ – отдел „АИО и УС“. 
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(6) Началник отдел „АИО и УС“ е отговорен за контрол на достъпа до данните 

от регистъра.  

(7) Данни от регистъра се предоставят на държавни органи и органи на местното 

самоуправление с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Местни данъци и такси“ 

Чл. 54 (1) В регистър „Местни данъци и такси“ се обработват лични данни на 

данъчно задължени лица, с оглед управление на общинските приходи и събиране на 

вземанията. 

(2) В регистър „Местни данъци и такси“ се обработват следните категории 

лични данни: 

1. за данъчно задължени лица – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, 

данни от лична карта, адрес, електронна поща, телефон), икономическа идентичност 

(данни за декларирано превозно средство, данни за декларираното имотно и финансово 

състояние, притежаван имот – предмет на декларацията, данни за платени данъци и 

задължения, номер на банкова сметка), социална идентичност (данни за трудова 

дейност), специални категории лични данни – данни за здравословно състояние 

(експертно ТЕЛК и НЕЛК решение); 

2. за пълномощници – данни за физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от 

лична карта, адрес). 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят: 

1. от данъчно задължените лица при подаването на декларации, молби и 

искания, съгласно нормативно установения ред; 

2. от компетентните органи, както и от трети лица и организации, във връзка с 

настъпили промени в недвижимата собственост или движима такава (МПС-та) 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени съгласно 

длъжностната им характеристика служители от дирекция „Общински приходи“. 

(6) Началник отдел „МДТ“ е отговорен за контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на Национална агенция по приходите, 

съдебни изпълнители, съдебни органи, прокуратура, Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и на други 

държавни органи, органи на местното самоуправление, физически и юридически лица с 

оглед изпълнение на нормативно задължение.  

 

Регистър на категоризираните и регистрираните от кмета на Община 

Силистра туристически обекти. 
Чл. 55. (1) В Регистър на категоризираните и регистрираните от кмета на 

Община Силистра туристически обекти се обработват лични данни на физически лица, 

извършващи дейност и собственици на категоризирани и регистрирани туристически 

обекти, с цел мониторинг и контрол на категоризираните от кмета на Община Силистра 

туристически обекти клас „А“ и клас „Б“ и на регистрираните туристически обекти 

клас „В“. 

(2) В Регистър на категоризираните и регистрираните от кмета на Община 

Силистра туристически обекти се обработват лични данни за физическа и социална 

идентичност на лицата извършващи дейност и на собствениците на категоризираните и 

регистрираните обекти лица. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и технически носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

съответните заявления за категоризация и регистрация и се публикуват в Националния 

туристически регистър към Министерство на туризма. 

(5) Обработват се от оправомощен, съгласно длъжностната характеристика 

служител от отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Икономика“. 
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(6) Началник отдел „Стопански дейности“  е отговорен за контрол на достъпа до 

регистъра.  

(7) Данни от регистъра се предоставят на Министерството на туризма, 

контролни органи, органи на местното самоуправление и други държавни органи с 

оглед изпълнение на нормативно задължение. Във връзка с поддръжката на 

информационната система може да се използва обработващ лични данни.  

Регистър „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните“ 

Чл. 56. Регистър „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните“. 

В регистъра се обработват данни на лицата за: 

- Образуване, разглеждане и решаване на възпитателни дела на малолетни и 

непълнолетни с настоящ адрес в община Силистра; 

- Упражняване на възпитателен надзор по чл.41 от ЗБППМН; 

- Летни програми за занимания по интереси за малолетни и непълнолетни. 

За дейността по образуване, разглеждане и решаване на възпитателни дела на 

малолетни и непълнолетни с настоящ адрес в община Силистра: 

- За малолетни и непълнолетни лица, подадени към МКБППМН като 

извършители на противообществена проява, се обработват данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, адрес), семейна идентичност (родствени връзки) 

- За родители на малолетни и непълнолетни лица, подадени към МКБППМН като 

извършители на противообществена проява, се обработват данни за физическа 

идентичност (имена, ЕГН, адрес), семейна идентичност (родствени връзки) 

За дейността по упражняване на възпитателен надзор (вкл. консултации) по 

чл.41 от ЗБППМН: 

- За малолетни и непълнолетни лица, подадени към МКБППМН като нуждаещи 

се от възпитателен надзор (вкл. консултации), се обработват данни за физическа 

идентичност (имена, адрес, дата на раждане/ЕГН), семейна идентичност 

(родствени връзки) 

- За родители на малолетни и непълнолетни лица, подадени към МКБППМН като 

нуждаещи се от възпитателен надзор (вкл. консултации), се обработват данни за 

физическа идентичност (имена, дата на раждане/ЕГН, адрес), семейна 

идентичност (родствени връзки) 

За дейността по провеждане на летни програми за занимания по интереси за 

малолетни и непълнолетни: 

- За малолетни и непълнолетни лица, чиито родители са подали заявление за 

включване в лятната програма се обработват данни за физическа идентичност 

(имена, адрес, възраст), семейна идентичност (родствени връзки); 

- За родители на малолетни и непълнолетни лица, подали заявление за включване 

на децата им в лятната програма се обработват данни за физическа идентичност 

(имена, адрес, ЕГН, телефон), семейна идентичност (родствени връзки). 

Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 

Данните в регистъра се предоставят: 

- За дейността по образуване, разглеждане и решаване на възпитателни дела на 

малолетни и непълнолетни с настоящ адрес в община Силистра и за дейността 
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по упражняване на възпитателен надзор (вкл. консултации) по чл.41 от 

ЗБППМН: на прокуратура, съд и МВР. 

- За дейността по провеждане на летни програми за занимания по интереси за 

малолетни и непълнолетни: частично (имена, възраст на детето и телефон на 

родител) на ръководители на летни групи за занимания по интереси. 

Данните се обработват от оправомощени служители в Община Силистра и 

обществени възпитатели към МКБППМН. 

Председателят на МКБППМН е отговорен за контрола на достъпа до регистъра. 

 

Регистър „Грижа за бездомни животни“ 

Чл. 57. (1) В регистър „Грижа за бездомни животни“ се обработват лични данни 

на осиновители на животни, с оглед тяхната регистрация съгласно Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

(2) В регистър „Грижа за бездомни животни“ се обработват лични данни за 

физическа идентичност (имена, ЕГН, данни от лична карта, телефон, адрес) на 

осиновители на животни. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица.  

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от 

„Общински приют за безстопанствени животни“ - /ОПБЖ/. 

(6) Управителят на Ветеринарномедицинско заведение ОПБЖ е отговорен за 

контрол на достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра могат да бъдат предоставяни на държавни органи и 

органи на местното самоуправление, с оглед изпълнение на нормативно задължение. 

Регистър „Административно-технически услуги свързани с Управление на 

общински земи и гори“ 

Чл. 58. Регистър „Административно-технически услуги свързани с Управление 

на общински земи и гори“, предоставяни от отдел „Общинска собственост“ се 

обработват лични данни на граждани, с оглед изпълнение на общински дейности, 

свързани с управлението на земи от общинския поземлен фонд, управлението 

стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите от 

общинския горски фонд – частна общинска собственост. 

(2) Регистър „Административно-технически услуги свързани с Управление на 

общински земи и гори“ се обработват лични данни за физическа идентичност. 

(3) Данните в регистъра се обработват на хартиен и електронен носител. 

(4) Данните в регистъра се предоставят от физическите лица при подаване на 

заявления/молби за извършване на административно-техническа услуга от отдел 

„Общинска собственост“; 

(5) Данните от регистъра се обработват от оправомощени служители от отдела, 

отговарящи за  „Управление на общински земи и гори“.  

(6) Служителите от отдел „Общинска собственост“ са отговорни за контрол на 

достъпа до регистъра. 

(7) Данни от регистъра се предоставят на публични органи, с оглед изпълнение 

на нормативно задължение. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им чрез 

нарочна заповед на кмета на Община Силистра.  

§ 2. Промяна в правилата се извършва със заповед на кмета на Община 

Силистра.  
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§ 3. Настоящите правила се издават на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 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 защита на 

данните).  

§ 4. Настоящите правила се издават в 1 (един) екземпляр и се насочват към 

заместник-кметовете на Община Силистра, секретаря на Община Силистра, 

директорите на дирекции и ръководителите на звена на пряко подчинение на кмета на 

Община Силистра, за разпореждане към подчинените им служители. 

§5. Настоящите правила се публикуват на вътрешната страница на Община 

Силистра в рубрика „Защита на личните данни/Вътрешни правила“. 

 

 

 

Изготвил/отпечатал:  

Главен експерт ОМП и Служител по сигурността на информацията и Длъжностно лице 

по защита на данните – Мадлена Райчева 

 


