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1. Предмет 

Настоящият план има за цел да систематизира дейността по реакция на 

инциденти, свързани с нарушения на сигурността на личните данни, предприемани в 

структурата на администратора, както и да определи взаимодействието между 

отделните звена в администрацията. 

 

2. Връзка с Вътрешните правила за разглеждане на сигнали, свързани с 

нарушения на защитата на личните данни 

Планът се издава при отчитане на изискванията на Вътрешните правила за 

разглеждане на сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните данни, в които 

са определени изискванията за докладване на сигнали, установяване на признаци за 

нарушение на сигурността, анализа на риска от нарушението на сигурността и 

предприеманите от администратора действия за прилагане на чл. 33 и 34 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). 

 

3. Екип за реагиране при инциденти 

Екипът за реагиране на инциденти, които могат да водят до нарушение на 

сигурността на личните данни, включва: 

1) Длъжностното лице по защита на данните – ръководител на екипа; 

2) Началник отдел „Инспекторат“ – член на екипа относно аспектите на 

физическата защита на личните данни; 

3) Началник отдел „АИО и управление на собствеността“ -  член на екипа 

относно аспектите на защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи, 

в които се обработват лични данни и за криптографскат защита; 

4) Началник отдел „ГРАО“ и Началник отдел „АИО и управление на 

собствеността“  – членове на екипа относно аспектите на административното 

обслужване и  документалната защита на личните данни. 

При необходимост екипът може да се подпомага от други служители на 

администратора или от външни експерти, осъществяващи дейност по граждански 

договор към Община Силистра. 

 

4. Уведомяване на екипа за реагиране при инциденти 

При констатиране на признаци за инциденти, които могат да засягат сигурността 

на личните данни, всеки член на екипа информира длъжностното лице по защита на 

данните. Ако признаците са констатирани от длъжностното лице по защита на данните, 

се изисква информация от другите членове на екипа относно аспектите на физическата 

защита, защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи, 

криптогафската защита и документалната защита, според относимостта им за случая. 

 

5. Действия на екипа за реагиране при инциденти 

1) Ограничаване/преустановяване на физическия достъп, неправомерния трафик 

към информационните системи, неправомерния достъп до документи, в зависимост от 

естеството на инцидента. 

Отговорник: Началник отдел „Инспекторат“ относно физическия достъп; 

Началник отдел „АИО и управление на собствеността“ относно неправомерния трафик 

до/от информационните системи; Началник отдел „АИО и управление на 

собствеността“  относно неправомерния достъп до документи, съхранявани в 

деловодството. 

Срок: незабавно при констатиране на инцидента. 
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2) Систематизиране на цялата информация за инцидента и предприетите 

действия по ограничаване на достъпа/трафика при ръководителя на екипа. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните. 

Срок: незабавно след получаване на информация за инцидента от членовете на 

екипа. 

3) Координация между членовете на екипа за последващи действия по 

инцидента. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните. 

Срок: постоянен. 

4) Преценка на длъжностното лице по защита на данните, налице ли е 

нарушение на сигурността на личните данни. Ако е налице нарушение, се процедира 

съобразно Вътрешните правила за разглеждане на сигнали, свързани с нарушения на 

защитата на личните данни. В случай, че инцидентът не представлява нарушение на 

сигурността на личните данни, се предприемат следващите действия, предвидени в 

настоящия план. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните. 

Срок: максимално бързо след узнаването на относимите обстоятелства, но не по-

късно от 24 часа, за да се осигури време за реакция на администратора в срока по чл. 33 

от Регламент (ЕС) 2016/679. 

5) Предложения за мерки от екипа с цел преодоляване на съществуващи 

слабости, подобряване на организацията на защитата, координацията между отделните 

звена и други според конкретните констатации. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните и членовете на екипа. 

Срок: постоянен. 

6) Доклад до администратора на личните данни относно констатираните 

инциденти и предложенията за тяхното отстраняване в бъдеще. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните. 

Срок: не по-късно от 48 часа след узнаване за инцидента от екипа. 

7) Регистриране на инцидентите в регистъра на нарушенията на сигурността на 

личните данни, ако са относими към защитата на личните данни. 

Отговорник: длъжностното лице по защита на данните. 

Срок: определяем, според изясняването на всички релевантни обстоятелства, за 

които се прави запис в регистъра. 

 

6. Преразглеждане на плана 

Планът за реакция и управление на нарушения на сигурността на личните данни 

подлежи на преразглеждане веднъж на 2 години или в по-кратък срок, ако са налице 

промени в организационната структура на администратора. 

Прегледът се извършва от длъжностното лице по защита на данните и при 

необходимост се предлага нов план.  

 

 
 

 

Изготвил: 

Мадлена Райчева 

Гл. експерт Отбранително мобилизационна подготовка и Служител по сигурността 

на информацията и Длъжностно лице по защита на данните. 
 


