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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ 

ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ) 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Вътрешните правила са разработени с цел да подпомогнат служителите на 

Община Силистра, в чиито служебни задължения е включено разглеждането на 

заявления за упражняване на права от субекти на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 и 

подготовка на отговорите по тях. 

2. При получаване на заявление за упражняване на права по Регламент (ЕС) 

2016/679 е необходимо да се предприемат последователно разписаните във вътрешните 

правила стъпки. 

 

ГЛАВА ВТОРА - РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ/НАСОЧВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

 

1. Заявлението за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 се 

регистрира в съответствие с Вътрешните правила за разпределяне на входяща/изходяща 

кореспонденция адресирана до и подписана от кмета на Община Силистра. 

2. Разпределението на заявленията за упражняване на права се извършва от 

Кмета, до Секретаря, чрез Деловодна система „Архимед“ на Община Силистра, като 

същите се насочват до длъжностното лице по защита на данните. 

3. Длъжностното лице по защита на данните /ДЛЗД/ разглежда заявлението, 

установява, съгласно структурата на Община Силистра, дейността с която е свързано 

заявлението и извършва насочване на преписката, посредством резолюция в Деловодна 

система „Архимед“ на Община Силистра към ръководителя на съответната структура 

за процедиране. Длъжностното лице по защита на данните, съвместно с Директора на 

Дирекция „Правна“ оказват методическа помощ при изготвяне на проекта на отговор от 

съответната структура. 

4. Структурата по т. 3 от настоящата глава предприема последователно действия 

по преценка на допустимостта и основателността на заявлението, като подготвя 

съответен отговор до субекта на данни. Проектът на отговор се съгласува с 

Длъжностното лице по защита на данните, в срок не по-късно от 20 дни от получаване 

на заявлението.  

Директорът на съответната структура извършва необходимата обработка по 

съгласуване чрез извършване на резолюция в Деловодна система „Архимед“ до ДЛЗД. 

Отговорът се съгласува последователно с директора/ръководителя на съответната 

структура по т.3 от настоящата глава, длъжностното лице по защита на данните, 

Директора на Дирекция „Правна“ и съответния ресорен Заместник-кмет/Секретар на 

Община Силистра/Главения архитект и се подписва от Кмета на Община Силистра. 

Първият съгласуващ отбелязва в отчетна бележка съответното действие: 

-  „съгласен“/“съгласувам“, след което го насочва с резолюция „съгласен, 

насочвам за последващо процедиране“. Тези действия се извършват от всеки последващ 

‚съгласуващ“ до последния, като същия насочва окончателния проект към титуляра за 

одобрение, или 

- „коригиран“, когато извършва корекции по документа, след което го насочва с 

резолюция „коригиран, насочвам за последващо процедиране“, като прикачва към 

резолюцията коригирания проект. Тези действия се извършват от всеки последващ, 

съгласуващ“ до последния, като същия насочва окончателния проект към титуляра за 

одобрение  или 
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- „несъгласен“, след което връща с резолюция към съответния изготвил с 

резолюция със становище за несъгласието и указания за редакция, като след корекцията 

процедурата стартира от начало. 

5. Срокът за предоставяне на информация на субекта на данни относно 

действията, предприети във връзка със заявлението за упражняване на права по чл. 15-

22 от Регламент (ЕС) 2016/679, е не по-късно от един месец от получаване на 

заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, 

като се взема предвид сложността и броя на исканията.  

При удължаване на срока Кмета на Община Силистра информира субекта на 

данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, 

като посочва и причините за забавянето. 

 

ГЛАВА ТРЕТА - ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

 

1. Преценка дали заявлението е подадено от носителя на правата или 

надлежно упълномощено лице 

1.1. Право да подаде заявление за упражняване на права има физическото лице, 

за което се отнасят данните. Структурата към която е насочено заявлението за 

процедиране следва да удостовери идентичността на субекта на данни по безспорен 

начин, като изборът на средства за идентификация зависи от обработваните лични 

данни. При подаване на писмено заявление служителя от Деловодството на 

Общинска администрация Силистра, проверява самоличността на субекта на 

данни чрез сверяване на данните от заявлението с данните от документа му за 

самоличност. 

1.2. При подаване на заявление от упълномощено лице, служителя от 

Деловодството трябва да провери дали към заявлението е приложено съответното 

пълномощно. Законът за защита на личните данни не изисква нотариална заверка на 

пълномощното за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679. 

1.3. При упражняване на права на деца, структурата в общинска 

администрация към която е насочено заявлението за процедиране следва да търси 

доказателства, че заявлението е подадено от носител на родителските права.  

1.4. При липса на идентифициращи данни или при недостатъчност на данните, 

което поражда основателни опасения относно самоличността на подателя на 

заявлението структурата, към която е насочено заявлението за процедиране 

трябва да изиска допълнителна информация, с цел потвърждаване на 

самоличността на субекта на данни. Изборът на средства за установяване на 

самоличността на конкретно физическо лице зависи от категориите лични данни, които 

съответната структура обработва за него. В зависимост от извършваната дейност следва 

да се използва комбинация от идентификационни данни като: име, данни от личен 

документ, ЕГН, друг идентификатор използван само в отношенията между тях, като 

персонален идентификационен код ПИК, потребителско име и други. Събирането на 

данни с цел идентификация, с които по принцип съответната структура не разполага, е 

нарушение на принципите „законосъобразност“ и „свеждане на данните до минимум“.  

Когато е необходимо да бъде изискана допълнителна информация, с цел 

идентификация (например при съвпадение на имена, адрес или идентификационен 

номер), установяването на контакт със субекта на данни се осъществява по избрания от 

него канал за комуникация. В случай, че идентичността на субекта на данни може да 

бъде проверена безспорно, чрез установяване на контакт с него по телефона, това 

налага създаването на писмени доказателства за факта на поискване на информацията 

по този начин и за осъществената устно комуникация (напр. чрез съставяне на 

протокол за проведения телефонен разговор).  

Ако такава информация не бъде предоставена, заявлението се оставя без 

разглеждане и на основание чл. 12, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 най-късно в 
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едномесечен срок от получаване на заявлението се уведомява субектът на данни. 

Доколкото в случай на невъзможност за идентифициране на субекта на данни, тежестта 

на доказване на това обстоятелство се носи от структурата, към която е насочено 

заявлението за процедиране, която трябва да пази информация за комуникацията си със 

съответното физическо лице и за обстоятелствата, налагащи извод за липса на 

(достатъчно) идентифициращи данни. 

2. Преценка дали заявлението съдържа законово определените реквизити. 

2.1. Според чл. 37 от Закона за защита на личните данни, заявлението трябва да 

съдържа следната информация: 

 име, адрес, ЕГН/ЛНЧ/ друг аналогичен идентификатор или други 

идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във 

връзка с извършваната от него дейност; 

 описание на искането; 

 предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на 

правата по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

 подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

 при подаване на заявление от упълномощено лице се прилага и 

пълномощното.  

2.2. При констатиране на нередовност на заявлението (напр. липса на описание 

на искането за упражняване на конкретно право, липса на подпис) структурата, към 

която е насочено заявлението за процедиране подготвя уведомление до физическото 

лице с указания за отстраняване на съответния недостатък. Уведомлението се съгласува 

с длъжностното лице по защита на данните и Директор Дирекция „Правна“. 

2.3. Действия по разглеждане на заявлението по същество се предприемат, само 

ако подаденото заявление отговаря на изискванията на чл. 37 от ЗЗЛД.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ОСНОВАТЕЛНОСТТА 

НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

 

Структурата, към която е насочено заявлението за процедиране разглежда 

заявлението по същество, като прави преценка дали то се отнася до някое от правата в 

областта на защитата на личните данни по чл. 13 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. При 

подготовката на отговор се отчитат съдържанието на правата по Регламент (ЕС) 

2016/679 и приложимостта на основания за отказ от страна на администратора. 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ - ЧЛ. 13 И 14 ОТ РЕГЛАМЕТ (ЕС) 2016/679 

1. Съдържание на правото на информация при събиране на личните данни 

от субекта на данни (чл. 13 от Регламента). 

1.1. В момента на получаване на личните данни от субекта на данни, 

администраторът дължи на субекта на данни цялата информация по-долу: 

 данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка 

с него; 

 координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните; 

 целите и правното основание на обработването; 

 получателите или категориите получатели на личните данни, 

включително намерението на администратора да предаде личните данни на трета 

държава (извън ЕС) или на международна организация; 

 срока на съхранение или критериите, по които ще се определи този срок; 

 правата на субектите на данни по чл. 15 - 22 Регламент (ЕС) 2016/679; 
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 дали предоставянето на личните данни е задължително или договорно 

изискване или изискване необходимо за сключване на договор, както и дали субектът 

на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако 

тези данни не бъдат предоставени; 

 съществуването на автоматизирано вземане на решения включително 

профилиране, ако се прилагат със съществени правни или други последици за лицето. 

1.2 Информацията може да бъде предоставена чрез обявяване на политика за 

защита на личните данни  на официалния портал на Община Силистра и на видно място 

на таблата в Общинска администрация Силистра. 

1.3 При постъпване на заявление за упражняване на правото на информация от 

конкретно физическо лице, за което се обработват лични данни, следва да му се 

предостави конкретна за неговия случай информация по описаните пунктове. Няма 

пречки да се използва като обща насока политиката за защита на личните данни. 

1.4 Единствена възможност за отказ за уважаване на правото на информация е 

предвидената в чл. 13, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 хипотеза, когато и доколкото 

субектът на данните вече разполага с информацията. За да се позове на това 

администраторът следва да разполага с доказателства, че вече е предоставил исканата 

информация на субекта на данни или по друг начин субектът е узнал за нея.  

2. Съдържание на правото на информация при събиране на личните данни 

от друг източник, различен от субекта на данни (чл. 14 от Регламента). 

2.1 Когато личните данни са получени от друг източник, администраторът 

предоставя на субекта на данни цялата информация по-долу: 

 данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка 

с него; 

 координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните; 

 целите и правното основание на обработването; 

 категориите лични данни, които обработва; 

 получателите или категориите получатели на личните данни, 

включително намерението на администратора да предаде личните данни на трета 

държава (извън ЕС) или на международна организация; 

 срока на съхранение или критериите, по които ще се определи този срок; 

 правата на субектите на данни по чл. 15 - 22 Регламент (ЕС) 2016/679; 

 източника от който са получени данните, включително ако данните са 

получени от публично достъпен източник; 

 съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране, ако се прилагат със съществени правни или други последици за лицето. 

2.2. Информацията се предоставя чрез обявяване на политика за защита на 

личните данни на официалния портал на Община Силистра и на видно място в 

Общинска администрация Силистра. 

2.3. Когато личните данни се използват за връзка със субекта на данните, 

информацията следва да бъде предоставена най-късно при осъществяване на първия 

контакт с лицето. 

2.4. Основанията за отказ за уважаване на правото на информация са 

посочени в чл. 14, пар. 5 от Регламента: 

а) когато и доколкото субектът на данни разполага с информацията. За да се 

позове на тази хипотеза администраторът следва да разполага с доказателства, че вече е 

предоставил исканата информация на субекта на данни или по друг начин субектът е 

узнал за нея.  

б) предоставянето на исканата информация се оказва невъзможно или изисква 

несъразмерно големи усилия. За да се позове на това основание за отказ, 

администраторът следва да докаже наличието на обстоятелство/причина, която прави 

предоставянето на информацията невъзможно или да докаже несъразмерността на 
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усилията, които той трябва да положи за да предостави информацията на субекта на 

данни.  

в) при наличие на вероятност предоставянето на исканата информация да 

направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на обработването 

на данни. Необходимо е администратора да може да докаже вероятността 

предоставянето на исканата информация да стане пречка за постигане на целите на 

обработване на данните.  

г) получаването на данните от администратора или разкриването им на трета 

страна е изрично разрешено от приложимото към администратора законодателство 

(правото на Съюза или националното законодателство) и то съдържа подходящи мерки 

за защита на законните интереси на субекта на данни. Администраторът трябва да се 

позове на конкретната правна норма, която му дава правното основание за отказ по тази 

хипотеза, вкл. мерките за защита на интересите на субекта на данни.  

д) личните данни трябва да останат поверителни при спазване на задължение за 

опазване на професионална тайна, произтичащо от приложимото за администратора 

законодателство (правото на Съюза или националното законодателство). 

Администраторът следва да посочи съответната правна норма, от която произтича 

задължението му за опазване в тайна или за неразгласяване на исканата от субекта на 

данни информация. 

Раздел II 

ПРАВО НА ДОСТЪП - ЧЛ. 15 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

1. Съдържание на правото на достъп 

1.1. При упражняване на правото си на достъп, субектът на данни има право да 

получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е 

така, цялата налична информация по чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, а 

именно: 

- целите на обработването; 

- съответните категории лични данни; 

- получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат 

разкрити личните данни; 

- срок на съхранение или критериите за определянето на този срок; 

- правата на субектите на данни по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

- когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична 

информация за техния източник; 

- правото на жалба до надзорния орган; 

-съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране, като се предоставя съществена информация относно използваната 

логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта 

на данните. В случай, че администраторът не ползва автоматизирано вземане на 

решения, включително профилиране, той уведомява субекта за това. 

1.2. Правото на достъп включва и получаване на копие от личните данни, които 

са в процес на обработване. При поискване на допълнителни копия, администраторът 

не може да откаже предоставянето на такива, но може да наложи такса в разумен 

размер въз основа на административните разходи по осигуряването на допълнителните 

копия. Регламентът не уточнява съдържанието на понятието „копие от личните 

данни“, а в практиката си Комисията за защита на личните данни приема, че 

понятието „копие от личните данни“ не е тъждествено с понятието „копие от 

документи“. Затова няма пречка, в зависимост от спецификата на конкретния случай, 

администраторът да предостави копие от личните данни по всеки един от следните 

начини: чрез извлечение (писмена справка) от регистрите с лични данни или от 

носителите на информация, в които данните се съдържат или чрез копие от документи, 

в които данните се съдържат. При предоставянето на копие от личните данни 

администраторът следва да съобрази искането на субекта на данни относно начина, по 

който информацията да му бъде предоставена. По правило при искане, подадено с 
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електронни средства е целесъобразно при възможност, администраторът да предостави 

информацията в широко използвана електронна форма. 

1.3. Независимо по какъв начин се предоставя копието, администраторът няма 

право да разкрива лични данни на трети лица без наличие на съответно правно 

основание под претекст, че се съобразява с правото на достъп на субекта на данни. Ако 

при предоставянето на копие от личните данни има опасност от разкриване на лични 

данни на такива трети лица, администраторът следва да предприеме мерки за 

недопускане достъп до тях, а само до частта отнасяща се до субекта на данни. За да се 

позове на това основание за отказ, администраторът следва да може да докаже, че 

копието от данните не може да се предостави по начин, който не засяга правата и 

свободите на други лица (напр. чрез заличаване на данните на трети лица). 

2. Примерен образец на отговор до субекта на данни в случай, че за него се 

обработват лични данни 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg  

 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за упражняване на право на достъп до 

лични данни по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679, Ви уведомяваме за следното: 

1. В качеството си на администратор на лични данни Община Силистра 

потвърждава, че обработва лични данни свързани с Вас. 

2. Предоставяме Ви следната информация относно обработването: 

Цел на обработването на личните данни е ……………….. (посочва се една или 

повече конкретни цели, заради които личните данни са събрани и съхранени). 

Съответните категории лични данни са …………. (посочват се личните данни, 

налични за съответното лице). 

Получателите или категориите получатели на личните данни, по-специално 

получателите в трети държави (извън ЕС) или международни организации са ………… 

(посочват се Община Силистра и външните получатели, на които са предоставени 

личните данни). 

Срокът на съхранение на личните данни е ……………. (посочва се конкретен 

срок, съгласно срокове за съхраняване на делата в Архива на Община Силистра или 

ако не е определен конкретен срок се представят критериите за определяне на срока 

на съхранение). 

Правата Ви като субект на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 са:  

 право на достъп до личните данни свързани с лицето, които се 

обработват от администратора; 

 право на коригиране на неточни или непълни лични данни; 

 право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които 

се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание 

(изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена 

първоначална цел, за която са били събрани и други); 
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 право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор 

между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или 

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват 

по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта 

данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат; 

 право на възражение по всяко време и на основания, свързани с 

конкретната ситуация на лицето при условие, че не съществуват 

убедителни законови основания за обработването, които имат 

предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни 

или съдебен процес; 

 право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано 

решение включващо профилиране, което поражда правни последствия за 

него или го засяга в значителна степен. 

Личните Ви данни са получени в Община Силистра от ……….. (посочва се 

източникът на личните данни, когато те не са събрани от субекта на данни). 

Община Силистра прилага/не прилага автоматизирано вземане на решения, 

включително профилиране. (Уточнява се приложимото а в случай, че се прилага 

автоматизирано вземане на решения се предоставя съществена информация относно 

използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това 

обработване за субекта на данните). 

3. Предоставяме Ви копие от личните Ви данни в процес на обработване (под 

формата на изброяване на личните данни или копие от документи, запис на 

технически носител, съобразно конкретния случай). 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но 

не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

3. Примерен образец на отговор до субекта на данни в случай, че за него не се 

обработват лични данни 
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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg  

 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за упражняване на право на достъп до 

лични данни по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 Ви уведомяваме, че Община 

Силистра не обработва лични данни свързани с Вас. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 
 

Раздел III 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ - ЧЛ. 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

1. Съдържание на правото на коригиране 

В съдържанието на правото да се иска от администратора коригиране на 

личните данни се обхващат две хипотези:  

- прецизиране на неточни данни;  

- попълване на непълни лични данни за лицето.  

Заявлението се разглежда своевременно, за да се гарантира точност на 

обработваните лични данни, като се отчитат целите на обработването. 

2. Уведомяване на субекта на данни 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
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Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 
 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за коригиране на лични данни по чл. 

16 от Регламент (ЕС) 2016/679  Ви уведомяваме, че Община Силистра извърши 

коригиране на неточни данни, отнасящи се до Вас/не установи неточност в 

обработваните лични данни свързани с Вас. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни, ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени, в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

3. Уведомяване на получателите в изпълнение на чл. 19 от Регламент (ЕС) 

2016/679 

Ако неточните или непълни данни са били предадени на друг получател, 

администраторът съобщава за извършеното коригиране на личните данни, като 

използва следната форма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

 

ДО 

……………………………………….. 
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(посочва се съответния получател,  

на който са разкрити лични данни) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОТНОСНО КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ……………………. 

(посочва се субектът на данни, до който се отнасят коригираните данни)  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

(посочва се представляващия/представляващите съответния получател) 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 16 от Регламент (ЕС) 

2016/679 администраторът на лични данни Община Силистра извърши коригиране на 

неточни данни, отнасящи се до …………………(посочва се субектът на 

данни)/извърши коригиране чрез попълване на непълните лични данни, отнасящи се 

до …………………………….(посочва се субектът на данни)/. 

След корекцията точните данни, които следва да обработвате, са: 

…………………(посочват се точните/попълнените данни след коригирането).  

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

Раздел IV 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“) – ЧЛ. 17 ОТ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

1. Съдържание на правото на изтриване 

Субектът на данните има право на изтриване на личните му данни в следните 

случаи: 

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 

събрани или обработвани по друг начин. За да уважи искането за изтриване на това 

основание, администраторът следва да направи преценка дали е отпаднала 

необходимостта от обработване на събраните данни, напр. отменено е правното 

основание за обработване; целта за която данните са били обработвани, вече е 

постигната. 

 при оттегляне на съгласието на субекта на данни и при липса на друго 

правно основание за обработване на данните. Администраторът следва да разполага с 

доказателства, че субектът на данни е оттеглил съгласието си, както и да е направил 

преглед дали не разполага с друго правно основание за обработване на данни по чл. 6, 

пар. 1, б. „б“-„е“ или чл. 9, пар. 2, б. „б“-„й“, или чл. 9, пар.4 от Регламента. 

  при упражняване на правото на възражение от страна на субекта на 

данни и при липса на законни основания за обработването, които да имат 

преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта на данни. Тази 

хипотеза изисква преценка от администратора на баланса между неговите законни 
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основания за обработването и правата, свободите и интересите на субекта на данни. 

Ако тестът за баланса покаже, че законовите основания, въз основа на които 

администраторът обработва данните, нямат превес над интересите, правата и свободите 

на субекта на данни, администраторът уважава искането. 

 субектът на данните има право на изтриване на личните му данни и в 

случай че личните данни са били обработвани незаконосъобразно. За да се позове 

субектът на данни на това правно основание за изтриване на неговите лични данни, по 

правило е необходимо да има влязло в сила решение на компетентния надзорен орган 

или на съда, с което е установено, че данните са били обработени незаконосъобразно 

от страна на администратора. Няма пречка обаче, в зависимост от конкретните 

обстоятелства, администраторът сам да направи преценка относно наличието на 

незаконосъобразност на действията по обработване и да изтрие данните (напр. след 

консултация с длъжностното лице по защита на данните), без да е необходимо 

доказване на незаконосъобразността на обработването им пред надлежен орган. 

  личните данни трябва да бъдат изтрити поради необходимостта от 

спазване на задължение на администратора, произтичащо от приложимото за него 

законодателство (правото на Съюза или националното законодателство). Наличието на 

правна норма, от която произтича задължението за изтриване, е достатъчно условие за 

уважаване на искането на субекта на данни за изтриване на негови лични данни. 

 личните данни са били събрани във връзка с предоставянето на услуги на 

информационното общество на основание съгласие от дете. Това условие има 

обективен характер, т.е. достатъчно е да се установи, че данните са били събрани, 

когато субектът на данни е бил дете. Не всяко събиране на данни за дете обаче 

позволява изтриване на данни на това основание. Администраторът е длъжен да се 

съобрази с „правото да бъдеш забравен“, само ако данните са събрани във връзка с 

предоставянето на услуги на информационното общество. 

2. Основания за отказ за упражняване на правото на изтриване 

В чл. 17, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 са посочени следните основания за 

отказ за упражняване на правото на изтриване: 

 обработването на личните данни е необходимо за упражняване на правото 

на свобода на изразяването и правото на информация. Администраторът следва да 

докаже превеса на правото на свобода на изразяване и правото на информация над 

„правото да бъдеш забравен“.  

 обработването е необходимо за спазване на правно задължение 

(предвидено в правото на ЕС или българското законодателство), което се прилага 

спрямо администратора, за изпълнение на задача от обществен интерес или при 

упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.  

За да мотивира това правно основание за отказ от изтриване на данните, 

администраторът следва да се позове на съответния нормативен акт, който му дава 

право да продължи да обработва данните. 

 обработването е необходимо по причини от обществен интерес в областта 

на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви „з” и „и”, както и 

член 9, параграф 3 от Регламента. За използването на това основание за отказ не е 

достатъчно само позоваването на посочените разпоредби на Регламента, но и доказване 

съществуването на причини от обществен интерес в областта на общественото здраве. 

 обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен 

интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели. Това 

условие е със субективен характер и подлежи на анализ и доказване. Администраторът 

следва да докаже не само съществуването на необходимост от обработване на данните 

на субекта на данни за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или 

исторически изследвания или статистически цели, но и ефекта от последиците, които 

упражняването на правото на изтриване може да окаже върху реализирането на тези 

цели. 
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 обработването е необходимо за установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции. В тази хипотеза администраторът трябва да може да  

 

 дефинира своите правни претенции и да обоснове приноса на личните 

данни към тяхното установяване, упражняване или защита. 

 

 

3. Уведомяване на субекта на данни 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за изтриване на лични данни по чл. 17 

от Регламент (ЕС) 2016/679 Ви уведомяваме, че Община Силистра унищожи/изтри 

посочените от Вас лични данни / не предприема действия по 

унищожаване/изтриване на основание чл. 17, пар. 3, т. ….. от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

4. Уведомяване на получателите в изпълнение на чл. 19 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
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Ако подлежащите на изтриване лични данни са били предадени на друг 

получател, извършеното изтриване се съобщава и на получателите, като може да се 

използва следната форма: 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се съответния получател,  

на който са разкрити лични данни) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОТНОСНО ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

…………………………….. 
 (посочва се субектът на данни, до който се отнасят данните, които са 

изтрити)  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

(посочва се представляващия/представляващите съответния получател) 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 17, пар. 1, б………………. 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (посочва се съответното правно основание по чл. 17, 

пар. 1) администраторът на лични данни  Община Силистра изтри всички лични 

данни, отнасящи се до ……………………………………..(посочва се субектът на 

данни)/изтри личните данни, отнасящи се до 

………………………………………………. (посочва се субектът на данни), свързани 

с ………………………………..(посочват се категориите лични данни, които са 

изтрити, а не конкретните данни). Информираме Ви, че в резултат на това 

изтриване, Вие също следва да изтриете тези данни, които сме Ви 

предоставили/разкрили преди това.  

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

Раздел V 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО – ЧЛ. 18 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) 2016/679 
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1. Съдържание на правото 

1.1. Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични 

данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Упражняването на правото да 

се иска ограничаване на обработването се изразява във възможността временно 

администраторът само да съхранява данните за физическото лице, а за извършването на 

други действия по обработване на личните данни да се нуждае от съгласието на субекта 

на данните. Когато обработването е ограничено, съгласие на субекта на данни не се 

изисква, ако обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на 

правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице, както и поради 

важни основания от обществен интерес. 

1.2. Основанията за уважаване на искането на субекта на данни са: 

 субектът на данни оспорва точността на данните. Тази хипотеза е от 

обективен характер. Фактът на оспорване на точността на данните от страна на субекта 

на данни е достатъчно правно основание за уважаване на искането за ограничаване на 

обработването. Администраторът уважава искането за ограничаване само за срока, 

който му е необходим за проверка на точността на данните. 

 обработването е неправомерно, но субектът на данни не желае личните 

му данни да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено обработването им. Обичайно в 

тази случай е доказано, че обработването е неправомерно, с влязло в сила решение на 

компетентния надзорен орган или на съда. В случай че администраторът сам е 

достигнал до извода за неправомерност на обработването и субектът на данни е 

поискал ограничаване на използването на данните, е препоръчително искането да бъде 

уважено, без да е необходимо сезиране на съответния административен или съдебен 

орган. 

 субектът на данни е изискал съхраняването на данните за целите на 

установяване, упражняване или защита на правни претенции, въпреки че данните 

повече не са необходими на администратора и е налице основание за изтриването им. 

Субектът на данни следва да дефинира пред администратора своите правни претенции 

и да обоснове връзката между тяхното реализиране и личните данни - обект на 

обработване. 

 субектът на данни е възразил срещу обработването на данните. В този 

случай задължението на администратора е свързано с необходимостта той да извърши 

анализ на баланса между законните основания, на които обработва данните и 

интересите, правата и свободите на субекта на данни. Администраторът ограничава 

обработването на данните за периода на проверката/теста дали неговите законни 

основания имат превес над интересите на субекта на данни. 

2. Уведомяване на субекта на данни 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за ограничаване на обработването на 

Ваши лични данни по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 Ви уведомяваме, че Община 
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Силистра ограничи обработването на посочените от Вас лични данни / не 

предприема действия по ограничаване на обработването поради неприложимост на 

нито една от хипотезите по чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни, ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени, в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

3. Уведомяване на получателите в изпълнение на чл. 19 от Регламент (ЕС) 

2016/679 

Ако лични данни, чието обработване е ограничено, са били предадени на друг 

получател, администраторът съобщава за извършеното ограничаване, като може да се 

използва следната форма: 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

 

 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се съответния получател,  

на който са разкрити лични данни) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

НА …………………………….. 
 (посочва се субектът на данни, до който се отнасят данните, чието обработване 

е ограничено)  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 
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(посочва се представляващия/представляващите съответния получател) 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 18, пар. 1, б……………….. 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (посочва се съответното правно основание по чл. 18, 

пар. 1) администраторът на лични данни  Община Силистра ограничи обработването 

на лични данни, отнасящи се до ……………………………………..(посочва се субектът 

на данни), свързани с ………………………………..(посочват се категориите лични 

данни или конкретните данни, чието обработване е ограничено). Информираме Ви, 

че Вие също следва да ограничите обработването на тези данни, които сме Ви 

предоставили/разкрили, до отпадане за основанието за ограничаване, за което ще Ви 

информираме допълнително. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

4. Ако субектът на данни поиска, администраторът го уведомява за тези 

получатели. 

5. Администраторът е задължен да информира субектът на данни преди да 

отмени ограничаването и да възобнови обработването в пълния обем на дейностите, 

които е извършвал преди ограничението. 

 

Раздел VI 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ – ЧЛ. 20 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2016/679 

1. Правото на преносимост може да бъде упражнено, ако са налице всички 

посочени по-долу условия: 

 личните данни да се обработват по автоматизиран начин; 

 личните данни да се обработват на основание съгласие на субекта на 

данните или на изпълнение на договор, по който той е страна. Когато администраторът 

сключва договор с физическото лице, но същевременно обработването на данните е в 

изпълнение на законово задължение, ще трябва внимателно да се преценява за кои 

данни се прилага правото на преносимост. (Например при трудовия договор, въпреки 

че между администратора и физическото лице е сключен договор, основанието за 

обработване на личните данни е изпълнението на законово задължение. Поради това и 

правото на преносимост ще е свързано с определени операции по обработване, като 

услуги по заплащане и обезщетяване. В други ситуации ще е необходимо прилагането 

на конкретен подход, за да се прецени дали са изпълнени всички условия за възникване 

на правото на преносимост); 

 личните данни да засягат субекта на данните и да са предоставени от 

него; 

 да не се засягат неблагоприятно правата и свободите на други лица. 

2. При едновременното изпълнение на горните условия, за субекта на данни 

възниква правото на преносимост. В съдържанието на това право са включени няколко 

възможности, на които може да се позове субектът на данни в отношенията си с 

администратора. Това са правата му за получаване на лични данни, предаване на 
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личните данни на друг администратор и искане за пряко прехвърляне на данните на 

друг администратор. 

3. Основанията за отказ от страна на администратора по искане за упражняване 

на право на преносимост са следните: 

 когато личните данни се обработват на някое от основанията по чл. 6, пар. 

1, б. „в“-„е“ от Регламент (ЕС) 2016/679. Наличието на някое от посочените основания 

за обработване на данни е обективна пречка за неговото реализиране.  

 когато личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ или 

б. “б“, но чрез неавтоматични средства. Правото на преносимост не може да води до 

необосновано затрудняване на администратора, затова липсата на автоматизирано 

обработване е предпоставка за отказ от негова страна.  

 

Раздел VII 

 ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ – ЧЛ. 21 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

1. С упражняването на правото на възражение субектите на данни могат да 

постигнат като ефект прекратяване обработването на личните им данни от 

администратора. Възраженията срещу обработване на лични данни могат да бъдат 

използвани, включително когато личните данни се обработват при наличие на условие 

за законосъобразност на обработването. Този извод следва от обстоятелството, че при 

незаконосъобразно обработване субектът на данните може да се позове директно на 

правото си на изтриване (чл. 17, пар.1, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679). 

2. Възражението по чл. 21, пар. 1 от Регламента дава право на субекта на 

данните по всяко време да възрази срещу обработване на личните му данни, когато 

администраторът се позовава на изпълнение на задача от обществен интерес, 

упражняване на официално правомощие или на своя законен интерес. Възражението на 

субекта трябва да бъде мотивирано с основания, свързани с неговата конкретна 

ситуация. (например физическото лице може да оспорва наличието на обществен 

интерес или официално правомощие на администратора за обработване на личните му 

данни). Оспорването може да засяга предприетите от администратора действия по 

обработване, (например събирането, съхраняването или предоставянето на данни на 

трети лица). Възражението може да бъде насочено и срещу конкретни действия по 

обработване или срещу обема на събраните лични данни, без да се възразява срещу 

предприетите операции по обработване. 

3. Основанията за отказ от страна на администратора да уважи отправеното към 

него възражение по чл. 21, пар. 1 от Регламента са следните: 

 при наличие на убедителни законови основания за обработването на 

данни, които имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта на 

данни. На това основание администраторът може да се позове, само ако тестът на 

баланса между неговите основания за обработване и интересите на субекта на данни 

покаже убедително преимущество на законовите основания за обработване пред 

интересите, правата и свободите на субекта на данни. 

 при наличие на убедителна законова необходимост за установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции. Администраторът следва да докаже 

наличието на съответна правна претенция и необходимостта от обработване на данните 

за целите на нейното установяване, упражняване или защита. 

 при обработване на лични данни за целите на научни или исторически 

изследвания или за статистически цели при изпълнението на задача, осъществявана по 

причини от обществен интерес. Администраторът може да откаже да преустанови 

обработването на лични данни за посочените цели, ако докаже съществуването на 

задача, която той е овластен да изпълнява по причини от публичен интерес. Задачата 

следва да произтича от приложимото към неговата дейност законодателство (правото 

на Съюза или националното законодателство).  

 

Раздел VIII 
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ПРАВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДА НЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПРОФИЛИРАНЕ – ЧЛ. 22 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

1. Решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, е 

решение взето по технологичен начин без човешко участие. Дори в част от тези 

технологични дейности да участва човешкият фактор, без да има реално влияние върху 

вземането на решението, то следва да се счита за основаващо се единствено на 

автоматизирано обработване. 

Профилирането е дефинирано в чл. 4, т. 4 от Регламента като „всяка форма на 

автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични 

данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и по-

конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението 

на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо 

състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, 

местоположение или движение“. За неговото съществуване не е достатъчно само да 

има автоматизирано обработване на лични данни. Целта е оценяване на определени 

лични аспекти, свързани с физическото лице. 

2. Основанията за отказ от страна на администратора да се съобрази с правото 

по чл. 22 от Регламента са следните: 

 обработването на данни чрез автоматизирано вземане на решения е 

необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и 

администратора. В случая обработването на данни с цел автоматизирано вземане на 

решение условие за сключването на самия договор. Администраторът обаче е длъжен 

да осигури включването на човешка намеса при вземането на решението, да даде 

възможност на субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори взетото от 

администратора решение.  

 обработването на данни чрез автоматизирано вземане на решения е 

разрешено от приложимото за администратора законодателство (правото на Съюза или 

националното законодателство) и то предвижда подходящи мерки за защита на правата 

и свободите и законните интереси на субекта на данни. В случая не е достатъчно само 

наличието на изрична норма, която позволява извършването на автоматизирано 

вземане на решения. Необходимо е съответното приложимо законодателство да урежда 

подходящи гаранции за субекта на данни във връзка с обработването на данни за 

указаните цел и начин. И в този случай администраторът има задължението да осигури 

човешка намеса, правото на становище на субекта на данни и правото на оспорване на 

взетото решение.  

 обработването на данните чрез автоматизирано вземане на решения се 

основава на изричното съгласие на субекта на данни. Субектът на данни има контрол 

върху собствената си лична информация и неговото съгласие е достатъчно условие за 

законосъобразност на действията на администратора във връзка с автоматизираното 

вземане на решения. 

 

ГЛАВА ПЕТА - ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРА, 

ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПРАВА 

1. Основания за отказ по чл. 12, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

1.1. Явна неоснователност на искането за упражняване на права 

Явно неоснователно е искане на субект на данни, когато става въпрос за 

претенции, за уважаването на които няма правно основание и това е очевидно от 

контекста на обработването, извършвано от администратора, и от самото искане. За 

разлика от неоснователността, явната неоснователност е налице, когато искането е до 

такава степен в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679, при която той е приложен в 

неговия противоположен смисъл или е направено позоваване на несъществуваща в него 

норма. Явната неоснователност предпоставя порок на искането, който е установим 
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пряко и единствено от съдържанието му. Всичко, което изисква допълнителна проверка 

и анализ от страна на администратора, е относимо към преценката за основателността, 

но не и към очевидната неоснователност на искането. 

Като примери за явно неоснователни искания могат да бъдат посочени случаите, 

в които субектът на данни иска изтриване на всички негови лични данни, защото не е 

давал съгласие за обработването им независимо, че администраторът – публичен орган, 

го е информирал надлежно преди да започне обработването, че обработва данните му 

за спазване на законово задължение по конкретен нормативен акт. Явно неоснователно 

ще е искането за изтриване на личните данни от акт за установяване на 

административно нарушение или наказателно постановление, с твърдение, че са 

обработени незаконосъобразно от администратора, защото е изискан единният 

граждански номер на нарушителя. Явно неоснователно ще е и искане, с което субектът 

на данни използва правата по Регламент (ЕС) 2016/679, за да постига резултати, които 

са в противоречие с основните му принципи. Например субектът на данни иска от 

администратора безплатно копия от документи, в които се съдържат личните му данни 

под предлог, че безплатно се получава копие от личните данни или по същите 

съображения възразява, че трябва да плати такса за административна услуга, защото 

исканият документ съдържа личните му данни.  

Друг пример за явно неоснователно искане ще бъде случаят, когато права по 

Регламент (ЕС) 2016/679 се упражняват от името на юридическо лице, а защитата, 

която той предоставя, се прилага само по отношение на физически лица. В този случай 

материята на защитата на личните данни се използва не според нейното 

предназначение да защитава правата на физическите лица при обработване на личните 

им данни и това прави искането явно неоснователно. 

Тежестта на доказване на явната неоснователност на искането се носи от 

администратора, поради което отказите за предприемане на действия по заявления за 

упражняване на права, квалифицирани като явно неоснователни, следва да са 

мотивирани. 

Примерен образец на отговор по явно неоснователно заявление за упражняване 

на права: 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 

 

ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за упражняване на право по Регламент 

(ЕС) 2016/679, изразяващо се в ………….. (посочва се описание на явно 

неоснователното искане), Ви информираме, че искането е явно неоснователно. 

Съображенията ни за това са следните: ………………………………. (посочват се 

причините, поради които искането се квалифицира като явно неоснователно). По 

изложените причини Община Силистра няма да предприеме действия по Вашето 

искане. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 
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данни, ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени, в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

1.2. Прекомерност на исканията за упражняване на права, вкл. поради 

тяхната повторяемост. 

Прекомерно е искане на субект на данни:  

 което надхвърля съдържанието на установените в Регламент (ЕС) 

2016/679 права или, дори да е в рамките на Регламента, разглеждането и уважаването 

му изисква значителни усилия от страна на администратора (като човешки и времеви 

ресурс, материално-техническа обезпеченост и др.). Например субектът на данни 

изисква от администратора да започне обработването на личните данни с автоматични 

средства, за да възникне правото му на преносимост на личните данни; субектът на 

данни иска достъп до информационна система на администратора, която е с ограничен 

достъп, под предлог, че желае сам да въведе, коригира или изтрие данните си в нея. 

Ясно е, че за да отговори на такъв тип искания, администраторът трябва да създаде 

организация и отдели ресурс, който далеч надхвърля съдържанието на правата на 

субектите на данни и квалификацията им като прекомерни е разумна мярка за 

предотвратяване на злоупотреба с права.  

 което е повторяемо (искания с един и същ предмет, напр. за упражняване 

на правото на достъп до всички лични данни в процес на обработване), като 

интервалите от време, през които то се подава не са разумно обусловени от 

настъпването на промени в предоставената вече от администратора информация по 

предходно искане със същия предмет (напр. не са настъпили промени в правната рамка, 

която регулира определени параметри на обработването на данните, от което да може 

да се предположи, че вече предоставената информация по предходно искане е 

неактуална).  

Регламентът не въвежда конкретен срок, от който да се преценява наличието на 

повторяемост на исканията на субекта на данни. Администраторът сам следва да 

прецени, с оглед неговия контекст на обработването, кога едно лице злоупотребява с 

права, депозирайки твърде често своите искания в областта на защитата на личните 

данни, напр. веднъж месечно, веднъж на всеки три/шест месеца. 

Тежестта на доказване на прекомерния характер на искането се носи от 

администратора. Затова той трябва да може във всеки един момент да докаже по какви 

съображения е направил съответната квалификация на искането. 

 

Примерен образец на отговор по заявление за упражняване на права, което е 

прекомерно: 
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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33, телефон:  (086) 82 42 43; Факс: (086) 82 33 43; E-mail: mayor@silistra.bg 
ДО 

……………………………………….. 

(посочва се субектът на данни) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……………….., 

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за упражняване на право по Регламент 

(ЕС) 2016/679, изразяващо се в ………….. (посочва се описание на прекомерното 

искане), Ви информираме, че искането е прекомерно. Съображенията ни за това са 

следните: ………………………………. (посочват се причините, поради които 

искането се квалифицира като прекомерно). По изложените причини Община 

Силистра няма да предприеме действия по Вашето искане. 

Информираме Ви, че имате право да сезирате Комисията за защита на личните 

данни, ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 или по Закона за 

защита на личните данни са нарушени, в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, 

но не по-късно от две години от извършването му. По Ваш избор имате право да 

обжалвате действия и актове на администратора пред съда по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, ако нямате висящо производство пред 

Комисията за защита на личните данни за същото нарушение. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА: 
 

Съгласувал: 

Секретар Община Силистра 

 

Съгласувал: 

директор на дирекция „Правна“ 

 

Съгласувал: 

Длъжностно лице по защита на данните 

 

Изготвил: 

……………………………………. 
/име, фамилия, длъжност, дирекция/ 

 

2. Основания за отказ по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679 

За някои от правата Регламент (ЕС) 2016/679 е предвидил специални 

ограничения, произтичащи от естеството на самото право. Те се прилагат пряко, без да 

е необходимо да бъдат въвеждани със законодателни мерки от държавите членки. 

В съответствие с изискванията на чл. 23 от Регламента всяко от правата на 

физическите лица може да бъде ограничавано чрез законодателна мярка, ако това е 

необходимо и пропорционално в едно демократично общество. Целта е да се гарантира 

общественият интерес в сферите на националната сигурност, отбраната, обществената 

сигурност, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, 

включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената 

сигурност. Ограничения на правата са допустими и за постигане на други важни цели 



Вътрешни правила за разглеждане на заявления за упражняване на права на субекти на данни по  

Регламент (ЕС) 2016/679 

24 

от широк обществен интерес и по-конкретно важни икономически и финансови 

интереси, сред които паричните, бюджетните и данъчните въпроси. Ограничения на 

правата могат да се прилагат и за целите на общественото здраве, социалната 

сигурност, защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства. 

Предвид възможността неблагоприятно да бъдат засегнати и правата и законните 

интереси на други лица, е допустимо ограниченията на правата, свързани с обработване 

на лични данни, да се прилагат и за предотвратяване, разследване, разкриване и 

наказателно преследване на нарушения на етични кодекси при регулирани професии, 

защитата на субекта на данните или на други лица и изпълнението по 

гражданскоправни искове. 

Прилагането на горните общи ограничения на правата не произтича пряко от чл. 

23 от Регламента, а се изисква да става въз основа на законодателна мярка, предвидена 

в правото на ЕС или на държавата членка. Това е отчетено в чл. 37а от Закона за защита 

на личните данни. Освен изброяването на основанията, на които администраторът или 

обработващият лични данни може да откаже пълно или частично упражняване на 

правата на субекта на данни, трябва да се прилагат условията и реда на съответния 

приложим закон и конкретните изисквания на чл. 23, пар. 2 от Регламента. 

 

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.  

§ 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. 12, параграф 1 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 – за издателя 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. 
§5. Настоящите правила се публикуват на вътрешната страница на Община 

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

 

 

 

Съгласувал: 

 

СЕКРЕТАР: 

Ростислав Павлов 

 

 

Директор Дирекция „Правна“: 

Николай Николов 
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Изготвил: 

Мадлена Райчева  

Длъжностно лице по защита на данните в Община Силистра 

19.09.2022г. 

 

 

 

 


