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Предмет 

Чл. 1. Правилата уреждат действията, предприемани в Община Силистра при 

сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните данни. 

 

Използвана терминология 

Чл. 2. По смисъла на настоящите правила: 

1. „Сигнал, свързан с нарушение на защитата на личните данни“ е всяка 

информация, в която се съдържа твърдение за незаконосъобразно обработване на 

лични данни, за неспазване на изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент 

относно защитата на данните), на Закона за защита на личните данни или на други 

нормативни актове, свързани със защитата на личните данни. 

2. „Нарушение на сигурността на личните данни“ е нарушение, което води до 

случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване 

или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг 

начин (чл. 4, т. 12 от Регламент (ЕС) 2016/679). 

3. „Унищожаване“ е налице, когато личните данни ги няма или ги няма във 

вид, в който администраторът може да ги използва. 

4. „Повреждане“ е налице, когато личните данни са променени, подправени или 

станали вече непълни. 

5. „Загубата“ е състояние, при което данните може все още да са налични, но 

администраторът е загубил контрол или достъп до тях или те не са вече притежавани от 

него. 

6. „Неразрешено разкриване“ е разкриване на лични данни пред или 

предоставяне на достъп до тях на получатели, които не са оправомощени да ги получат 

или да имат достъп до тях. 

 

Докладване на сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните 

данни 

Чл. 3. (1) Всеки сигнал, свързан с нарушение на защитата на личните данни, 

незабавно се предава на длъжностното лице по защита на данните. 

(2) Всеки служител на Община Силистра е длъжен незабавно да информира 

длъжностното лице по защита на данните при установяване на признаци на нарушение, 

свързано със защитата на личните данни. Признаците на нарушения могат да включват: 

индикатори от системите за физическа защита, загуба на документи, съдържащи лични 

данни или на носители на лични данни, недостъпност на информационни системи, в 

които се обработват лични данни и други подобни, при които е вероятно да има 

унищожаване, повреждане, загуба или нерегламентиран достъп до лични данни. 

(3) За изясняване на всеки сигнал, свързан със защитата на личните данни, 

длъжностното лице по защита на данните има право да поиска и да получава 

информация и съдействие от структурните звена на Общинска администрация 

Силистра.  

 

(4) Ръководителят на направлението, с дейностите на което е свързан сигналът, 

и/или определено от него длъжностно лице представят информацията по ал. 3 в 

писмена форма най-късно до 24 часа от поискването ѝ 

 

Установяване на признаци за нарушение на сигурността на личните данни 

Чл. 4. (1) След изясняване на всеки сигнал и/или информация за признаци на 

нарушение, длъжностното лице по защита на данните преценява в кои случаи е налице 

нарушение на сигурността на личните данни. 
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(2) В случай, че се констатира нарушение на сигурността на личните данни, се 

предприемат действията по чл.5 - 13, които са приложими за случая. 

(3) В случай, че се констатира неизпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 

2016/679, Закона за защита на личните данни или други нормативни актове, свързани 

със защитата на личните данни, длъжностното лице по защита на данните предлага на 

администратора мерки за отстраняване на констатираните слабости или за 

оптимизиране на прилаганите технически и организационни мерки. 

(4) При липса на нарушение по ал. 2, сигналът се насочва към 

административното звено, с дейността на което е свързан, за изготвяне на отговор без 

ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец. Отговорът се съгласува с 

длъжностното лице по защита на данните. 

 

Установяване на естеството на нарушението на сигурността на личните 

данни 

Чл. 5. (1) Нарушенията на сигурността на личните данни се категоризират в 

следните видове, както и в каквато и да е комбинация от тях: 

1. нарушение на поверителността – когато има неразрешено или случайно 

разкриване или достъп до лични данни; 

2. нарушение на целостта – когато има неразрешена или случайна промяна на 

лични данни; 

3. нарушение на наличността – когато има неразрешена или случайна загуба 

на достъп до или унищожаване на лични данни. Загуба на наличността за определен 

период от време също е вид нарушение, ако може да окаже значително въздействие 

върху правата и свободите на физическите лица. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните установява естеството на 

нарушението, което се отчита при прилагане на мерки за справяне с неговите 

последици. 

 

Анализ на риска от нарушението на сигурността за правата и свободите на 

субектите на данни 

Чл. 6. (1) Длъжностното лице по защита на данните извършва анализ на риска от 

нарушението на сигурността на личните данни според възможност за настъпване на 

имуществена или неимуществена вреда за субекта на данните, оценена от гледна точка 

на нейната тежест и вероятност. 

(2) При определяне на вероятността и тежестта на риска се отчитат следните 

обстоятелства: 

1. естество на данните, обект на нарушението на сигурността – рискът може да 

бъде различен в зависимост от това дали данните, обект на нарушението, са 

„обикновени“ или специални категории, или данни, свързани с присъди и 

нарушения. Очаквано е рискът да е по-висок при специалните категории лични данни 

и при личните данни, свързани с присъди и нарушения; 

2. обхват на нарушението – каква част от обработваните лични данни засяга; 

засегнатите лични данни представляват ли значителен обем на регионално, национално 

или наднационално равнище; с течение на времето обхватът на нарушението може ли 

да нараства като мащаб; 

3. контекст на обработването – определяне на обстоятелствата, при които са 

обработвани личните данни, например в трудовия контекст, обработване за 

статистически изследвания, има ли трансгранично движение на личните данни, 

предавани ли са извън Европейския съюз, което може да затрудни физическите лица 

могат да упражняват правата си в областта на защитата на данните; 
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4. цел на обработването – отчитане на първоначалните цели, за които данните 

са събирани, но и всякакви други съвместими с тях последващи цели, за които данните 

са използвани. Анализът на риска трябва да отчита евентуалното засягане на правата и 

свободите на субектите при обработване на всички цели на обработването; 

5. естество на нарушението – категоризация дали нарушението засяга 

поверителността, целостта или наличността на личните данни или представлява 

комбинация от тях; 

6. леснота на идентифициране на физическите лица – рискът се увеличава, 

ако въз основа на личните данни, засегнати от нарушението, физическите лица се 

идентифицират или лесно могат да бъдат идентифицирани, респ. се изключва, ако 

лицата не могат да бъдат идентифицирани; 

7. сериозност на последиците за засегнатите лица – отчита се като 

комбинация от вероятността за настъпване на вредоносни последици (ниска, средна, 

висока) и тяхната тежест, определена според засегнатите права и свободи; 

8. специални характеристики на засегнатите физическите лица – изследва се 

дали кръгът на засегнатите лица е съставен от уязвими групи, например деца, 

служители и други с оглед особеностите на конкретния случай; 

9. приблизителен брой на засегнатите физически лица – определяне като общ 

брой, а при възможност диференциране според естеството на нарушението; 

10. приблизителен брой на засегнатите записи от лични данни – индикативно 

за обхвата на нарушението. 

 

Степенуване на риска от нарушение на сигурността на личните данни 

Чл. 7. (1) Риск от нарушението на сигурността на личните данни е налице, 

когато администраторът не е в състояние да спазва принципите, свързани с 

обработването на личните данни – законосъобразност, ограничение на целите, 

свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и 

поверителност, отчетност. 

(2) Висок риск от нарушение на сигурността на личните данни има, когато 

могат да бъдат причинени физически, материали или нематериални вреди за 

засегнатите физически лица, като загуба на контрол върху личните им данни или 

ограничаване на правата им, дискриминация, кражба на самоличност или измама с 

фалшива самоличност, финансови загуби, неразрешено премахване на 

псевдонимизацията, накърняване на репутацията, нарушаване на поверителността на 

лични данни, защитени от професионална тайна, или всякакви други значителни 

икономически или социални неблагоприятни последствия за засегнатите физически 

лица. 

(3) Високият риск може да произтича от уязвимостта на лицата, чиито данни се 

обработват, например деца, или от обема на личните данни и засягането на голям брой 

субекти на данни. 

 

Запознаване на администратора с анализа на риска от нарушението на 

сигурността на личните данни 

Чл. 8. Длъжностното лице по защита на данните документира анализа на риска 

от нарушението на сигурността и незабавно запознава с него администратора на 

личните данни, като предлага мерки за ограничаване на неблагоприятните последици 

на нарушението и действията, които да се предприемат във връзка с чл. 33 и 34 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Предприемане на мерки за ограничаване на неблагоприятните последици 

от нарушението на сигурността на личните данни 

Чл. 9. (1) В зависимост от вида на нарушението на сигурността на личните 

данни, се предприемат мерки за ограничаване на неблагоприятните му последици в 

следните насоки: 

1. при нарушение на поверителността: незабавно преустановяване на 

неразрешения достъп до лични данни; заличаване на личните данни във всички 

неразрешени публикации, включително отправяне на искания за премахване от 

кеширани версии на интернет страници, където са били публикувани; криптиране на 

лични данни при тяхното изпращане; уведомяване на прокуратурата и полицията, ако 

деянието съставлява престъпление; временно преустановяване на достъпа до 

електронна услуга, която е обект на нарушението; други мерки с превантивен или 

последващ характер; 

2. при нарушение на целостта: възстановяване на данните в състоянието преди 

неразрешената или случайната промяна; установяване дали неточни данни са 

предадени на получатели; уведомяване на получателите за коригиране на данните; 

други мерки с превантивен или последващ характер. 

3. при нарушение на наличността: определяне дали неразрешената или 

случайната загуба на достъп до лични данни е за определен период от време или 

постоянна; възстановяване на личните данни от резервни копия или от други 

източници; определяне дали има негативно въздействие върху правата и свободите на 

засегнатите физически лица от загубата на наличността; други мерки с превантивен или 

последващ характер. 

(2) Ако не е възможно да бъдат идентифицирани подходящи мерки за 

овладяване на нарушението на сигурността на личните данни, се предприема незабавно 

уведомяване на надзорния орган. 

 

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните 

данни 

Чл. 10. (1) В случай, че съществува вероятност нарушението на сигурността на 

личните данни да породи риск за правата и свободите на субектите на данни, 

администраторът уведомява надзорния орган – за Република България: Комисията за 

защита на личните данни, адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, 

електронна поща kzld@cpdp.bg. 

(2) Уведомяването на надзорния орган се извършва без ненужно забавяне и по 

възможност най-късно до 72 часа след узнаване за нарушението. 

(3) Информацията до надзорния орган съдържа: 

1. описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, 

включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите 

субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи 

на лични данни; 

2. посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по 

защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече 

информация; 

3. описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на 

личните данни; 

4. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за 

справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по 

целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици; 

mailto:kzld@cpdp.bg
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5. ако е приложимо, причините за забавяне, в случай, че уведомлението е 

подадено след изтичане на 72-часовия срок от узнаването. 

6. при необходимост и по своя преценка, администраторът може да предостави и 

допълнителна информация, която смята че е от съществено значение. 

(4) Информацията в уведомлението може да се подава поетапно, когато и 

доколкото не е възможно да се даде едновременно. 

(5) За уведомяването на надзорния орган може да се използва образецът, 

предвиден в Приложение № 1. 

 

Съобщаване на субектите на данни, засегнати от нарушението на 

сигурността на личните данни 

Чл. 11. (1) Съобщаване на засегнатите от нарушението на сигурността субекти 

на данни се изисква, когато има вероятност нарушението да породи висок риск за 

правата и свободите на физическите лица.  

(2) Съобщението се прави на ясен и прост език и да съдържа: 

1. описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни; 

2. посочване на името и координатите за връзка с длъжностното лице по защита 

на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече 

информация; 

3. описание на евентуалните последици от нарушението; 

4. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за 

справяне с нарушението и за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици. 

(3) Съобщението до засегнатите субекти на данни може да бъде направено при 

използване образеца в Приложение № 2. 

(4) В зависимост от естеството на нарушението и обема засегнати субекти се 

извършва преценка за начинът, по който засегнатите субекти на данни да бъдат 

уведомени. 

 

Изключения от изискването за съобщаване на нарушението на сигурността 

на субекта на данни 

Чл. 12. (1) Не се изисква съобщаване на нарушението на сигурността на 

личните данни на засегнатите субекти на данни в случаите по чл. 34, пар. 3 от 

Регламент (ЕС) 2016/679, когато: 

1. администраторът е предприел подходящи технически и организационни 

мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, 

засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, 

които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за 

достъп до тях, като например криптиране; 

2. администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма 

вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на 

данни; 

3. съобщаването би довело до непропорционални усилия, в който случай 

Регламентът изисква да се направи публично съобщение или да се вземе друга подобна 

мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните документира обстоятелствата, при 

които се взема решение нарушението на сигурността на личните данни да не се съобщи 

на засегнатите субекти на данни. 

 

Документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни 

http://silistra.bg/files/2023/26.01.2023-413e84836c87bd076a5c2830866fae2c1.pdf
http://silistra.bg/files/2023/26.01.2023-413e84836c87bd076a5c2830866fae2c2.pdf
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Чл. 13. (1) Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на 

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

предприетите действия за справяне с него. 

(2) Длъжностното лице по защита на данните подпомага администратора, като 

отразява съответните обстоятелства в Регистър на нарушенията на сигурността на 

личните данни, съгласно образеца в Приложение № 3. 

 

Особени правила при използване на обработващ лични данни 

Чл. 14. (1) В договорите с обработващи лични данни се предвижда задължение 

за уведомяване на администратора без ненужно забавяне след узнаване на нарушения 

на сигурността на личните данни. 

(2) При получаване на уведомление по ал. 1, длъжностното лице по защита на 

данните установява естеството на нарушението на сигурността на личните данни и 

анализира риска за правата и свободите на субектите на данни. 

(3) Администраторът може да изисква нужното съдействие от обработващия за 

установяване на обстоятелствата, свързани с нарушението. На основание чл. 28, пар. 3, 

б. „з“ от Регламент (ЕС) 2016/679 обработващият е длъжен да осигурява достъп на 

администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на 

задълженията, да позволява и допринася за извършването на одити и проверки от 

страна на администратора или друг одитор, оправомощен от него. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 29 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

§2. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със 

заповед на кмета на Столична община. 

§3. Правилата подлежат на изменение и допълнение със заповед на кмета на 

Столична община. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Мадлена Райчева 

Гл. експерт Отбранително мобилизационна подготовка и Служител по сигурността 

на информацията и Длъжностно лице по защита на данните. 
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