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Abstract: The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union state that everyone has the right to the protection of their personal data. Personal data is any 

information relating to the individual as a result of which it can be directly or indirectly identified. The 

processing of personal data must be lawful and in good faith. Service providers will be required to provide their 

customers with access to their personal data, as well as the right to change or delete them completely - "The right 

to be forgotten." 
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акво означава лични данни? Защо тяхното предоставяне е необходимост и 

риск същевременно? Можем ли да запазим личното си "пространство"? 

Защо ежедневието ни е обвързано с предоставяне на информация по 

различни причини и можем ли да ограничим част от администраторите да "притежават" 

нашите данни и да оперират с тях в свой интерес? 

Хартата на основните права на Европейския съюз, както и Договора за 

функционирането на Европейския съюз гласят, че всеки има право на защита на 

личните му данни. Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета [1] е 

базиран на стремежа към изграждане на пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие за гражданите, независимо от местопребиваването и гражданството им. 

Всичко това изиска разширяване обхвата на Регламента и излизането му от 

рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. През 

май 2018 г. влиза в сила новия регламент на ЕС за защита на информацията -  General 

Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните). 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент [3] се основава на стремежа към 

хармонизиране защитата на основните права и свободи на гражданите във връзка с 

обработването на данни и цели осигуряването на свободното движение на лични данни 

между държавите членки.  
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Директива 95/46/ЕО  на ЕП и на Съвета от 24.10.1995 г. за защита на физическите 

лица при обработването на лични данни и за свободното им движение са добре познати 

в България чрез Закона за защита на личните данни.  

Личните данни са всяка информация, касаеща физическото лице, в резултат на 

която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано чрез идентификационен 

номер, чрез един или повече признаци като ЕГН, лична карта, адрес, телефонен номер, 

емайл, расов и етнически произход, политически, религиозни и философски убеждения, 

биометрични данни, банкова информация за сметки, карти  и т.н.  

Обработването на лични данни трябва да бъде законосъобразно и добросъвестно. 

Предоставянето на данни за физическите лица  следва принципът на прозрачност - като 

всяка информация и комуникация по повод обработването на тези лични данни да бъде 

достъпна и разбираема, ползвайки точни и недвусмислени формулировки и изричното 

предоставяне на декларация за информирано съгласие /Директива 93/13/EИО/. Лицата 

трябва да бъдат информирани за рисковете, гаранциите и правата, касаещи 

обработването на лични данни, и за начините, по които да упражняват правата си по 

отношение на обработването. Защо и с каква цел се обработват личните им  данни, дали 

са релевантни и ограничени до необходимото за целите  на обработката. Срокът за 

обработка и съхраняване на данните трябва да бъде ясно и категорично регламентиран 

и не по-дълъг  от необходимото, като след изтичането му е ясен ангажимента на 

администратора за заличаване на данните. Те би следвало да се обработват, само ако 

целта на обработването не може да бъде постигната в достатъчна степен с други 

средства.  

Чл. 2, б. "г" на Регламента гласи, че  "администратор" е  физическо или 

юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с 

други определя целите и средствата на обработка на лични данни; когато целите и 

средствата на обработката се определят от национални или общностни законови или 

подзаконови разпоредби, администраторът или специфичните критерии за неговото 

назначаване могат да бъдат определени в националното право или в правото на 

Общността. 

Въвеждането му  ще засегне всяка организация в Европейския Съюз, 

която съхранява лични данни. Регламентът ще се прилага и по 

отношение на дружества и лица, които не са позиционирани на 

територията на ЕС и Европейското икономическо пространство, но 

осъществявайки търговската си дейност обработват лични данни на 

европейски граждани. IT  компаниите като Facebook, Google, Apple и 

др., които не са разположени на територията на Европейския съюз, но разполагат с 

огромна база данни на европейски граждани, също ще попаднат в регулациите на новия 

Регламент.  

Неговото въвеждане ще увеличи правата на потребителите във връзка с техните 

лични данни. Доставчиците на услуги ще бъдат длъжни да предоставя на клиентите си 

достъп до личните им данни, както и право на промяната им или пълното им 

заличаване - "Правото да бъдеш забравен". На субектите на лични данни се предоставя 

възможност да изискат изтриване на техните лични данни, когато те вече не са 

необходими или лицето е оттеглило съгласието си за обработка на личните му данни.  

Физическите лица също така ще имат правото да възразят срещу обработката на 

личните им данни, освен в случаите когато са налице задължителни правни изисквания 

да това. Лицата ще могат да откажат обработването на личните им данни за нуждите на 
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директния маркетинг или нови цели, които се различават от първоначалните, за които 

лицата са предоставили информираното си съгласие.  

Събирането и обработката на данни би следвало да бъде автоматично 

ограничавано още в процеса на разработване на нови продукти и услуги или т.нар. 

поверителност при разработването. Администраторът от своя страна има грижата да 

предостави избор на лицата за начина на използване и последващия обмен на данните 

им, така че още при първоначалното им регистриране да ограничат разкриването на 

личните си данни - поверителност по подразбиране.  

Част от новите изисквания към администраторите ще бъде и ангажимента им при 

заявено желание от субекта да му предоставят безплатно копие от информацията, 

съставляваща личните му данни или да я предоставят по негова изрична молба на друг 

администратор на лични данни. 

 
Развитието на технологиите и глобализацията ни изправиха пред нови 

предизвикателства в процеса на защитата на личните данни. В световен мащаб е 

нарастнал изключително много обмена и събирането на лични данни. Дигитализацията 

на процесите позволи на частните и  публичните дружества да използват и обработват 

лични данни за упражняването на дейността си.  

"Облачните услуги" също имат място в новия Регламент като за тях 

са предвидени специални технически и организационни мерки. 

Доставчиците на "облачни" услуги следва да прилагат мерките 

засегнати в новия Регламент касаещи защитата на лични данни и 

тяхната обработка , за да предлагат услугите си на европейските 

граждани. 

General Data Protection Regulation въвежда оценката на въздействие Impact 

Assessment като основен механизъм при внедряване на технически и организационни 

дейности за защита на данните в дружествата и органите на държавната и местната 

власт. 

Новият законов акт изисква компаниите и организациите независимо от мащабите 

си да приемат нови политики, целящи да предоставят на крайния потребител по-високо 

ниво на контрол върху личните му данни. Ще се изиска да бъдат въведени процедури, 

инструкции и указания, допълнителни актуализации на системите за обработка на 

информацията, в това число и криптиране на данните и др. 

Регламента включва принципа Privacy by design, който изисква въвеждането на 

технически и организационни мерки на защита на личните данни преди 

имплементирането на даден продукт, услуга или осъществяването на дадено бизнес 

начинание. 

Няма да останат извън действието на Регламента и телекомуникационните 

компании, интернет доставчиците, доставчиците на over the top услуги (Whats app; Snap 

Chat; Skype и др.). Разпоредбите на Електронния регламент предвиждат и 
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допълнителна защита на трафичните данни (съдържание на съобщенията, 

продължителност на разговорите, GPS координати и др.).  

В новия Регламент санкциите са в пъти по-високи от заложените към днешна дата 

в Закона за защита на личните данни [4] от 1000 лв. до 100 000 лв. Регламентът въвежда 

единствено горна граница на глобите, която е 20 000 000 евро, или 4% от общия 

годишен световен оборот на съответната компания  или група от свързани фирми.  

Санкцията се определя на базата на постигнатия финансов резултат за предходната 

година и се приема по-високата от двете суми. 

Един от начините за предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до личните 

ни данни е криптирането. Това е процес на кодиране на информацията. Ефективността 

/силата/ на криптирането се определя в зависимост от дължината на ключа /в битове/ и 

използвания алгоритъм за криптиране. Brute-force атаката е един от най-ефикасните 

начини за преодоляване на кринтирането на информация чрез използването на всички 

възможни ключове. Въвеждането на по-дълги ключове при криптирането на данни в 

последно време превърна този метод в неособено ефективен.  

Brute-force атака на 128-битов AES ключ би била успешна, ако 

всеки един от 7 млрд. жителя на Земята ще проверява 1 млрд. 

ключа за секунда в продължение на 1.5 трлн. години, за да 

успеят да тестват всички възможности.  

Това е и причината  хакерите да избягват brute-force метода. Те 

се опитват да открият уязвимости в софтуера за криптиране или се опитват да заразят 

системата с вирус / зловреден код/, за да откраднат пароли или декриптиращия ключ 

при работа с тях. Намаляването на риска за администраторите на лични данни до 

голяма степен зависи от използването на сигурен продукт за криптиране и стабилна 

антивирусна защита.  

Криптирането основно работи по два начина: 

Криптиране на устройството за съхранение на данни – предимно се използва 

за криптиране на цели дискове или устройства. Методът е ефективен след спирането на 

системата, спиране на използване на устройството за съхранение на данни или 

блокиране на криптиращия ключ.  

Криптирането на съдържание /грануларно криптиране/ означава криптиране на 

файлове или текст на ниво приложение. Пример за това е криптирането на имейл, при 

което форматът на съобщението остава непроменен, за да може имейл приложението да 

работи с него, а съдържанието на съобщението и всички прикачени към него файлове 

са криптирани. 

Защитата на компютрите изисква надеждна антивирусна съчетана с 

антишпионска програма. Целта им е подсигуряване на паролите, използвани на 

устройството; блокиране фишинг уеб страници и откриването на зловреден софтуер 

като рансъмуер, вируси, неактуализиран софтуер, адуер, браузър-похитители, 

сканиране на програмните кодове, както и блокиране на нелигитимни опити за 

инсталиране на опасни програми като троянски коне, червеи и др. Антивирусен 

софтуер, популярен през последните години разполага с Virus Lab, който 

идентифицирайки вируса, създава “ваксина” и я разпраща на устройствата, ползващи 

програмата. И въпреки предприетите мерки, често хората с престъпни намерения са 

поне на крачка преди нас.  

В дигиталното време, в което живеем все повече и повече се изисква от  

организациите и физическите лица в посока опазване на личните им данни. 
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Нерегламентираният достъп до персонална ни информация, е предпоставка за 

накърняване на нашите интерес – кражба на самоличност, осъществяване на 

неправомерен достъп до личната кореспонденция и комуникации, до финансовите 

авоари, потъпкване на основните човешки права чрез навлизане в личното им 

пространство и т.н.  

Въвеждането на Регламента ще повиши изискванията и ограниченията в 

дейността на администраторите на лични данни, тяхната компетентност / чрез 

въвеждането на условие за наличие на експерти по сигурността на личните данни в 

организациите/ и драстично увеличаване на санкциите за нарушителите. От друга 

страна потребителя ще има правото на "да бъде забравен", да прави своя информиран 

избор дали и на кого да предостави личните си данни, с каква цел и за колко дълго 

време. Да може не само да откаже предоставянето на лични данни, но и да се възползва 

от правото си на възражение.  

Всеки човек има право да бъде свободен, а неговите предпочитания, разбирания и 

контакти да бъдат защитени и неприкосновени.  
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