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Приложение към Заповед № РД-08/03-227 /12.05.2020 г. 

на изпълнителния директор на НССЗ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на 

личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Национална служба 

за съвети в земеделието (НССЗ), в т.ч. и защита на физическите лица във връзка с обработването 

на личните им данни, уреждат организацията и вътрешния ред на НССЗ като администратор на 

лични данни, както и нивото на технически и организационни мерки при обработване на лични 

данни и допустимия вид защита. 

(2) Вътрешните правила са изготвени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)  и цели защита на интересите на 

клиентите - физически лица и физическите лица, представляващи юридическите, както и на 

служителите на НССЗ от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни. 

Чл.2. Настоящите Вътрешни правила имат за цел да регламентират: 

1. Механизмът на водене, поддържане и защита на личните данни; 

2. Задълженията на оправомощените лица, обработващи личните данни и тяхната 

отговорност при неизпълнение на тези задължения; 

3. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от 

неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, 

незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от 

всички други незаконни форми на обработване на личните данни). 

Чл. 3. (1) Вътрешните правила са задължителни за всички служители на НССЗ. Правата и 

задълженията на служителите на НССЗ във връзка с обработката на лични данни съобразно тези 

Вътрешни правила са регламентирани и в длъжностните им характеристики.  

(2) Извън правилото по предходната алинея, Администраторът може с нарочна заповед да 

възлага изпълнението на отделни задачи във връзка с обработката на лични данни на отделни 

служители или група служители, ако това се налага по целесъобразност. 

(3) Всички служители на НССЗ при встъпване в длъжност се задължават да спазват 

конфиденциалност по отношение на базата данни с клиенти на НССЗ, в т. ч. лични данни, както и 

да не разгласяват данни и информация, станали им известни при и по повод изпълнение на 

служебните им задължения. Служителите се запознават със съдържанието на тези правила и 

приемат да ги спазват, за което подписват и съответната декларация. 

Чл. 4. (1) НССЗ обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, 

точно определени и законни цели. Личните данни, които НССЗ събира и обработва, следва да 

бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, 

когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват. 

(2) НССЗ поддържа личните данни във вида и формата, които позволяват идентифициране 

самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, 

за които личните данни се обработват. 

(3) НССЗ се задължава да администрира и обработва лични данни в съответствие с 

принципите за защита на личните данни, заложени в регламента и следва да е в състояние да 

докаже това, като: 

- осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; 

- прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на 

данните ( стандартно криптиране, гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност 

и устойчивост на системите и услугите за обработване, водене на записи (log files) на дейностите 

по обработване на данни в системите за автоматизирано обработване, обучение на служители и 

др.) 
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- извършва оценка на въздействието върху защитата на данните ежегодно; 

- провежда предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато 

оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск и предприема 

необходимитемерки за ограничаване на риска; 

- уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на 

личните данни, съгласно Приложение № 4, както и да документира всяко нарушение на 

сигурността на личните данни, в т. ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, 

предприетите действия за справяне с нарушението. 

Чл. 5. (1) Субектът/ физическото лице, притежател на личните данни, изразява чрез 

декларация/ ии, съгласно Приложение № 1(а и б), свободно своето съгласие относно обработването 

на отнасящи се за него лични данни. 

(2) Субектът на данни по всяко време има право на: 

- информираност; 

- достъп до собствените си лични данни; 

- коригиране (ако данните са неточни); 

- изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“); 

- ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични 

данни; 

- преносимост на личните данни между отделните администратори; 

- възражение спрямо обработването на негови лични данни; 

- да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по 

подобен начин го засяга в значителна степен; 

- на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни 

са били нарушени. 

(3) Правото на достъп до личните си данни се осъществява чрез писмено заявление до 

Администратора (изпълнителния директор на НССЗ). Писмено заявление може да бъде подадено 

на хартиен носител или по електронен път, лично или чрез упълномощено лице. Подаването на 

заявление е безплатно. 

1. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират - ЕГН, 

длъжност, месторабота, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до 

лични данни, подпис, дата и адрес за кореспонденция; пълномощно - когато заявлението се подава 

от упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на администратора на 

лични данни НССЗ; 

2. Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на: 

- устна справка; 

- писмена справка; 

- преглед на данните от самото лице или от изрично упълномощеното от него такова; 

- предоставяне на копие от исканата информация; 

- предоставяне на исканата информация по електронен път, освен в случаите, когато това е 

забранено от закон; 

- предоставяне на копие от исканата информация на предпочитан носител, освен в случаите, 

когато законът забранява това. 

Администраторът разглежда заявлението за достъп и разпорежда на обработващия лични 

данни за съответния регистър да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя 

форма. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня следващ 

подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране 

личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. 

Решението се съобщава писмено на заявителя лично срещу подпис или по пощата с обратна 

разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено 

правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за 
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предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред надзорния орган (Комисията за защита на 

личните данни); 

Лицето по чл. 14 води „Регистъра на исканията“ от субекти на данните, вписва датата, 

идентифициращата информация и всички други важни за разглеждане на исканите данни; 

Идентифицирането (търсенето) на личните данни се извършва във всички архивирани 

файлове (автоматични или ръчни архиви) и всички папки на хартиен или електронен носител, 

както и електронната поща и техните архиви. 

(4) Правото на коригиране, възражение и ограничаване се осъществява чрез съответния 

писмен документ - заявление и/или възражение, по процедура аналогична на процедурата по ал. 3. 

Чл. 6. (1) Обработването на личните данни се извършва, когато това е необходимо за: 

1. изпълнение на нормативно установено задължение; 

2. изпълнение на задължения по договор/ заявка, по който физическото лице, за което се 

отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и/ или 

предоставяне на конкретна административна услуга; 

4. защита живота и здравето на физическите лица, чийто данни се събират; 

5. изпълнение на задача за защита на обществения интерес.  

(2). Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето свободно и 

информирано съгласие чрез попълване на нарочна писмена декларация за съгласие по чл. 5, ал.1. 

Клиентите (физически лица и физическите лица, представители на юридическите) и 

служителите на НССЗ, се идентифицират посредством официален документ за самоличност (лична 

карта). Документът за самоличност не се копира. Данните се снемат за съответните цели и 

оригиналът се връща на клиента. 

Чл.7. (1) Актуализация на личните данни представлява допълнение или изменение на 

съществуващата информация в съответните регистри. Актуализацията се извършва: 

- по искане на лицето, за което се отнасят личните данни, когато то е установило, че е 

налице грешка или непълнота в тях, и удостовери тово с документ; 

- по инициатива на обработващия лични данни - при наличие на документ, даващ 

основание за актуализация; 

- при установена грешка при обработката на личните данни от страна на администратора 

на лични данни, в т.ч. и от оправомощеното лице и от обработващите лични данни за 

съответните регистри. 

(2) Актуализация на лични данни се извършва от обработващия лични данни като отразява 

документа и/ или източника ан данни за актуализацията. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

Чл. 8. (1) НССЗ, като администратор на лични данни, на интернет страницата 

(www.naas.government.bg ) поддържа специална папка „ Защита на лични данни“ със следната 

информация:  

1. наименованието и координатите за връзка на администратора, на длъжностното лице по 

защитата на данните и на оправомощените длъжностни лица в съответствие с регистрите по ал. 2;  

2. целите на обработването;  

3. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, 

включително получателите в трети държави или международни организации;  

4. описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;  

5. когато е приложимо, използването на профилиране;  

6. когато е приложимо, категориите предаване на лични данни на трета държава или 

международна организация;  

7. посочване на правното основание за операцията по обработване, включително 

предаването на данни, за която са предназначени личните данни;  

8. предвидените срокове за изтриване на различните категории лични данни;  

9. общо описание на техническите и организационните мерки за сигурност. 

(2) НССЗ поддържа следните регистри: 

http://www.naas.government.bg/
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1. „Персонал и кандидати за работа”; 

2. „Контрагенти“; 

 3. „Земеделски стопани“; 

4. „Достъп до обществена информация“; 

5. „Видеонаблюдение“. 

(3) НССЗ събира и обработва лични данни автоматизирано и неавтоматизирано/хартиен 

носител/. 

(4) Сроковете за съхранение са както следва: 

1. за Регистър „Персонал и кандидати за работа“ - 50 години срок на съхранение за 

ведомостите за работни заплати и 3 години за съхранение на всички останали документи, различни 

от ведомости за заплати в този регистър; 

2. за Регистър „Контрагенти“ – 5 години; 

3. за Регистър “Земеделски стопани“ – 5 години или в съответствие с нормативните 

документи, съгласно които се събират конкретните лични данни; 

4. за Регистър „Достъп до обществена информация“ – 5 години; 

5. за Регистър „Видеонаблюдение“- 60 дни. 

(5) НССЗ спазва технологията - за безопасно поддържане и съхранение, обновяване, 

заличаване, унищожаване и т.н. на лични данни. 

Чл. 9. (1) В регистър „Персонал и кандидати за работа” се съхраняват и обработват лични 

данни за следните цели: 

1. управление на човешки ресурси; 

2. финансово-счетоводна дейност; 

3. пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност; 

4. противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

(2) Регистърът съдържа следните групи лични данни: 

1. физическа идентичност – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефон, 

електронна поща, месторождение и данни от документ за самоличност; 

2. данни за здравословно състояние (чувствителни данни) - карта за предварителен 

медицински преглед за постъпване на работа, болнични листове, решения на ТЕЛК, епикризи при 

трудови злополуки представени от лицата се съхраняват за срок 5 години, считано от 1 януари на 

годината, следваща годината, в която са издадени, след което се унищожават физически с помощта 

на специално устройство (шредер), за което надлежно се изготвят актови протоколи за 

унищожаване (виж Приложение №3). 

3. икономическа идентичност – информация за размер на трудово възнаграждение, други 

доходи,  информация за икономически/финансови задължения, номер на банкова сметка, 

информация за имотно състояние, участие и/или притежаване на дялове или акции в дружества и 

др.; 

4. социална идентичност/професионална компетентност – информация за образование и 

квалификация, в това число документ за придобито образование, квалификация, степени, звания, 

правоспособност, допълнителни обучения, препоръки, данни за трудова дейност, както й 

документи за трудов стаж и професионална биография;6. Документи за преминати инструктажи; 

7. Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ. 
(3) Данните в регистъра за служителите и лицата назначени по реда на Закона за държавния 

служител (ЗДСл) и Кодекса на труда (КТ) се събират, обработват и съхраняват от експерта по 

човешки ресурси при Дирекция АФД (оправомощено лице) на хартиен и електронен носител.  

За всеки държавен служител се съставя и води служебно хартиено досие, а  за служители по 

трудово правоотношение се води хартиено трудово досие, съответстващи на изискванията на ЗДСл 

и КТ. Задълженията на оправомощеното лице, отговарящо за водене и съхранение на данните в 

регистъра, включват набиране, обработване, актуализация и съхраняване на личните данни. 

(4) Форми на водене на регистъра:  

1. На хартиен носител 
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- Формата на организация и съхраняване на личните данни е писмена (документална), чрез 

съхраняване в папки (кадрови досиета) за всеки служител. Кадровите досиета се съхраняват в 

специален картотечен (метален) шкаф със заключване, като по този начин се осъществява контрол 

на достъпа до личните данни от регистъра; 

- Формата (носител) за предоставяне на данните от физическите лица е на хартиен носител – 

писмени документи, в това число заявления за постъпване/извършване на работа по трудово, или 

гражданско правоотношение, за изменение или прекратяване на тези отношения, по текущи 

въпроси в процеса на работа, подадени от лицето, както и от външни източници (от съдебни, 

финансови, осигурителни, данъчни и други институции в изпълнение на нормативни изисквания), 

участие в конкурси; 

- Достъп до личните данни има само оправомощеното лице по ал.3 

2. На технически носител:  

- Форма на организация и съхраняване на личните данни е на компютър или на твърд диск 

(сървър) с достъп от профил само на оправомощеното лице по ал.3. При работа с данните се 

използват софтуерни продукти които са адаптирани към специфичните нужди на администратора 

на лични данни; 

- Местонахождението на компютъра е в отделно помещение, осигуряващо сигурност на 

информацията (офис на експерт „Човешки ресурси“), а на сървъра - в изолирано помещение и 

пожаро-известителна уредба, осигуряващо сигурност на информацията. 

- Достъп до личните данни и защита - достъп до операционната система, съдържаща 

файлове за обработка на лични данни има само лицето по ал.3 и/или лицето, действащо под негово 

ръководство при обработване на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове (свързаните 

с индивидуалните възнаграждения и чувствителните лични данни за работниците/служителите), 

известна на него, а в негово отсъствие - на заместващия го. Защитата на електронните данни от 

неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством 

поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните, чрез стандартните 

криптографски възможности на операционните системи, на системите за управление на бази 

данни, както и на комуникационното оборудване, включително чрез поддържане на информацията 

на хартиен носител. Когато данните се намират на сървър, архивирането им се извършва от 

служителя отговорен за информационното обслужване на НССЗ. Когато данните се намират на 

изолирани компютри архивирането им се извършва от оператора на съответния компютър 

(обработващия лични данни). 

(5) Личните данни в регистър “Персонал и кандидати за работа“ се набират при подаване на 

документи за постъпване на работа по трудово или служебно правоотношение, стажански 

програми, чрез устно интервю и/или на хартиен. 

Срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на 

персонала не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за 

съхранение за срок от три години, съгласно Приложение № 1б 

(6) Личните данни се събират от лицето по ал.3 на хартиен носител. След одобрение на 

документите, съдържащи лични данни, същите заедно с приложенията към тях се обработват от 

обработващия лични данни за регистъра и се съхраняват на съответните носители, като се издава 

документ, отразяващ възникването на валидно трудово или служебно правоотношение - заповед за 

назначаване или трудов договор на технически и хартиен носител.  

Изготвеният документ на технически носител остава в отделен файл на компютъра, като 

достъп до него има само лицето по ал.3.  

Отпечатването на хартиен носител се прави в два екземпляра, които се представят за 

проверка на законосъобразността и валидизирането им чрез подписи на съответните длъжностни 

лица. След подписване на акта на хартиения носител, двата екземпляра се регистрират, като един 

се връчва на лицето, което постъпва на работа, а вторият екземпляр, заедно с останалите носители 

на лични данни се подреждат в кадровото досие, съответно в картотечния шкаф или в папки. 

Освен посочените лица и при посочените случаи ограничен достъп до лични данни имат: 

- Участващите в комисии за провеждане на интервюта; 

- Ръководителите на дирекциите и отдели в НССЗ; 
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- Лица, чиито длъжностни задължения изискват данни, във връзка със следните цели за 

обработване на лични данни в НССЗ: 

o начисляване  на дължимите възнаграждения във ведомости за 

заплати/хонорари; 

o заверяване на служебни и трудови книжки; 

o издаване на служебни бележки и удостоверения. 

При необходимост от корекция на личните данни по инициатива на лицето, същите 

предоставят такива на обработващия лични данни.  

(7) Данните в регистъра се предоставят на трети лица, публични институции, съгласно 

действащото законодателство. Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни 

се осъществява при условията и по реда на ЗЗЛД, ЗДСл и КТ. 

Чл. 10. (1) В регистър „Контрагенти” се съхраняват лични данни за следните цели: 

1. Финансово-счетоводна дейност; 

2. Възлагане на обществени поръчки. 

(2) Регистърът съдържа следните групи лични данни за физическите лица, представляващи 

контрагенти на НССЗ:  

1. икономическа идентичност - лични данни на участниците в процедури за възлагане на 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и данни на лицата, с които 

НССЗ сключва договори по Закона за задълженията и договорите (ЗДД) и останалото действащо 

законодателство, в това число: 

- за физически лица - трите  имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, паспортни данни, 

банкова сметка на обслужващата банка и др.; 

- за юридически лица – наименование, представляващ, седалище и адрес на управление, 

ЕИК, банкова сметка на обслужващата банка, фактури, свидетелства за съдимост, удостоверения за 

задължения към община и държава и др. в съответствие с действащото законодателство; 

2. професионална компетентност- информация за образование и квалификация, данни за 

трудовата дейност, препоръки (ако се изсква по реда на ЗОП) 

(3) Оправомощено лице за регистър „Контрагенти“  е главният счетоводител и работещите 

под негово ръководство обработващи личните данни: служители на дирекция АФД- експерти 

счетоводители, експерт човешки ресурси (за гражданските договори), финансов контрольор и 

деловодител (при регистрация на договорите в АИС), директор на дирекция АФД (за поръчките по 

ЗОП. 

(4) Форми на водене на регистъра: 

1. На хартиен носител 

- Формата на организация и съхраняване на личните данни е писмена (документална) чрез 

съхраняване в папки, в помещения с ограничен достъп в метални заключващи се шкафове; 

- Формата (носител) за предоставяне на данните от физическите лица е на хартиен носител – 

писмени документи, в това число документите по ал.2; 

- Достъп до личните данни има само оправомощеното лице по ал.3 

2. На технически носител:  

- Форма на организация и съхраняване на личните данни е въвеждане на компютър или на 

твърд диск (сървър) с достъп от профил само на оправомощеното лице по ал.3 и/или на 

обработващите лични данни, действащи под негово пряко или на администратора ръководство. 

При работа с данните се използват софтуерни продукти които са адаптирани към специфичните 

нужди на администратора на лични данни; 

- Местонахождението на компютъра е в отделно помещение, осигуряващо сигурност на 

информацията (офис на обработващите личните данни по ал.3), а на сървъра- в изолирано 

помещение с пожаро-известителна уредба, осигуряващо сигурност на информацията; 

- Достъп до личните данни и защита - достъп до операционната система, съдържаща 

файлове за обработка на лични данни има само лицето по ал.3 и/или обработващите личните данни 

чрез парола за отваряне на тези файлове (възнаграждения и чувствителните лични данни за 

контрагентите), а в негово отсъствие - на заместващия го. Защитата на електронните данни от 

неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством 
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поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните, чрез стандартните 

криптографски възможности на операционните системи, на системите за управление на бази 

данни, както и на комуникационното оборудване, включително чрез поддържане на информацията 

на хартиен носител. Когато данните се намират на сървър, архивирането им се извършва от 

служителя отговорен за информационното обслужване на НССЗ. Когато данните се намират на 

изолирани компютри архивирането им се извършва от оператора на съответния компютър 

(обработващия лични данни).;  

(5) Личните данни в регистър "Контрагенти" се набират при сключване на договори и 

подаване на оферти, на хартиен или електронен носител;  

(6) Личните данни се събират от лицето по ал.3 на хартиен или електронен носител. След 

одобрение на документите, съдържащи лични данни, същите заедно с приложенията към тях се 

обработват от обработващите лични данни за регистъра и се съхраняват на съответните носители, 

като се издава документ, отразяващ възникването на договор по реда на ЗДД, на технически и 

хартиен носител.  

Изготвеният документ на технически носител остава в отделен файл на компютъра, като 

достъп до него има само лицето по ал.3.  

Отпечатването на хартиен носител се прави в два екземпляра, които се представят за 

проверка на законосъобразността и валидизирането им чрез подписи на съответните длъжностни 

лица. След подписване на акта на хартиения носител, двата екземпляра се регистрират в АИС- 

документоборот, като един се връчва на лицето, което постъпва на работа, а вторият екземпляр 

остава в деловодството. Копие на договора се предоставя на главния счетоводител, който 

поддържа регистър на договорите. 

Освен посочените лица и при посочените случаи ограничен достъп до лични данни имат: 

- Участващите в комисии за провеждане на обществени поръчки и/ или подбор; 

- Финасов контрольор по реда на извършване на предварителен контрол. 

При необходимост от корекция на личните данни по инициатива на лицето, същите 

предоставят такива на обработващия лични данни.  

(7) Данните в регистъра се предоставят на трети лица, публични институции, съгласно 

действащото законодателство. Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни 

се осъществява при условията и по реда на ЗЗЛД, ЗДД и ЗОП. 

Чл. 11. (1) В Регистър “Земеделски стопани“ се съхраняват лични данни за следните цели: 

1. предоставяне на консултантски услуги на гражданите и бизнеса в областта на 

земеделието и селските райони съгласно чл.10 от Закона за подпомагане на земеделските стопани 

(ЗПЗС); 

2. предоставяне на консултантски пакети по Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР); 

3. обучение на земеделски стопани и лица, преминали обучение през Центъра за 

професионално обучение (ЦПО) на НССЗ; 

4. лабораторни анализи и препоръки въз основа на извършените аналитични изпитвания. 

(2) Регистър „Земеделски стопани” съдържа лични данни за физическите лица, земеделски 

стопани, на които НССЗ предоставя съветнически услуги съобразно устройствения си правилник и 

приложимите мерки, свързани с подпомагане на земеделските стопани. В регистъра се съдържат 

следните групи лични данни: 

1. физическа идентичност - три имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефон- ако е 

физическо лице, а ако е юридическо- наименование, представляващ, седалище и адрес на 

управление, ЕИК и др; 

2. социална идентичност: образование - вид на образованието, специалност, място на 

придобиване на образованието; 

3. икономическа идентичност - имотно състояние и други; 

4. семейна идентичност - семейно положение и родствени връзки. 

 (3) Данните в регистъра се събират, обработват и съхраняват от експертите в  Главна 

директция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ (ГД СЗАЛ) в централно управление 

и/ или в Териториалните областни офиси (ТОО) на хартиен и електронен носител в зависимост от 
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вида на предоставяните услуги на земеделските стопани. Оправомощеното лице за регистър 

„Земеделски стопани“ е главният директор на ГД СЗАЛ, като в зависимост от целите по ал. 1 пряка 

отговорност се делегира на началник отделите и експерт- координаторите на 27- те ТОО. 

(4) Форми на водене на регистъра 

1. На хартиен носител: 

- Формата на организация и съхранение на личните данни е писмена (документална) чрез 

съхранение на документи в досиета за всеки земеделски стопанин, които се съхраняват в метални 

заключващи се шкафове, в офис помещенията на служителите, които събират и обработват 

данните.  

- Формата (носител) за предоставяне на данните - личните данни за всяко лице се набират 

чрез устно интервю с лицето; на хартиен носител - писмени документи (заявления, договори за 

собственост, данъчни декларации и др.) по текущи въпроси в процеса на работа, подадени от 

лицето; на технически носител и/ или чрез защитен достъп до информационни системи, 

поддържани от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите (регистър на 

земеделските стопани, VETIS) и/ или чрез RegiX  

- Достъп до личните данни има оправомощеното лице и обработващите лица по ал.3 

2. На технически носител 

- Форма на организация и съхраняване на личните данни е въвеждане на компютър или на 

твърд диск (сървър) с достъп от профил само на оправомощеното лице по ал.3 и/или на 

обработващите лични данни, действащи под негово пряко или на администратора ръководство. 

При работа с данните се използват софтуерни продукти които са адаптирани към специфичните 

нужди на администратора на лични данни; 

- Местонахождението на компютъра е в отделно помещение, осигуряващо сигурност на 

информацията (офис на обработващите личните данни по ал.3), а на сървъра - в Централно 

управление, в изолирано помещение с пожаро-известителна уредба, осигуряващо сигурност на 

информацията; 

- Достъп до личните данни и защита - достъп до операционната система, съдържаща 

файлове за обработка на лични данни има само оправомощеното лице и обработващите лица по 

ал.3 и/или лицето, действащо под негово или на администратора ръководство при обработване на 

лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове (свързаните с чувствителните лични данни за  

земеделските стопани), известна на него, а в негово отсъствие - на заместващия го. Защитата на 

електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се 

осигурява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните, 

чрез стандартните криптографски възможности на операционните системи, на системите за 

управление на бази данни, както и на комуникационното оборудване, включително чрез 

поддържане на информацията на хартиен носител. Когато данните се намират на сървър, 

архивирането им се извършва от служителя отговорен за информационното обслужване на НССЗ. 

Когато данните се намират на изолирани компютри архивирането им се извършва от оператора на 

съответния компютър (обработващия лични данни). 

При работа с данните се използват съответните софтуерни продукти за обработка, 

адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни.  

(5) Личните данни в регистър „Земеделски стопани“ се набират при посещение на 

земеделските стопани в ТОО с искане за предоставяне на конкретни съветнически услуги, които са 

обявени и вписани в регистъра на административните услуги, предоставяни на гражданите от 

НССЗ. 

(6) Личните данни се събират от лицата по ал.3 на хартиен или електронен носител.  

За консултациите по чл.10 от ЗОЗЗ не се изискват никакви документи (не се подават 

никакви документи от земеделския стопанин), а се получава необходимата информация устно (под 

формата на разговор, въпрос/отговор). 

За предоставане на консултантските пакети по ПРСР се изисква набор документи, описани в 

Наредба № 7 от 05 май 2016 г. за прилагане от НССЗ на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за 

малки земеделски стопанства” по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на 

стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските 
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райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 13 от 22.05.2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. 

„Помощ за осигуряване на консултантски услуги“по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по 

управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. (през 

2018г. консултанския пакет се прилага в резултан на договор между МЗХГ и НССЗ). 

След одобрение на документите, съдържащи лични данни, същите заедно с приложенията 

към тях се регистрират (записват) в Информационната система за консултантски услуги (ИСКУ) на 

НССЗ. За всеки земеделски стопанин се създава електронно досие в ИСКУ, в който се вписват 

предоставените консултации и консултански пакети по ПРСР, посещения на стопанствата, 

извършени химични анализи и др. ИСКУ се използва за мониторинг и контрол на предоставените 

съветнически услуги, за изготвяне на справки и отчети за нуждите на администрацията. 

При предоставянето на консултантски пакети по ПРСР се изготвя конкретен доклад, 

предназначен за земеделския стопанин. Изготвеният доклад на технически носител остава в 

отделен файл на компютъра, като достъп до него има само лицата по ал.3.  

Отпечатването на хартиен носител се прави в три оригинални екземпляра, които се 

валидират чрез подписи на земеделския стопанин и длъжностното лице, изпълнителния директор 

или опълномощено от него лице (експерт- координатора на ТОО). Докладите се вписват в Регистър 

на изготвените доклади, като един от екземплярите се връчва на земеделския стопанин, вторият 

остава в ТОО, а третият екземпляр се предава в Централно управление за подготовка на заявка за 

плащане към Държавен фонд земеделие (ДФЗ-РА). 

За извършване на лабораторните услуги (аналитични изпитвания на почви и води) се подава 

заявление, които се вписват в специален Регистър на постъпилите проби. Протоколите от 

извършените химични анализи се издават в два екземпляра и се регистрират в Регистъра. Единият 

екземпляр се предоставя на земеделския стопанин, а вторият остава за архива на анлитичната 

лаборатория. В случай, че на земеделският стопанин има досие в ИСКУ, протоколът се прикачва 

към досието. 

Освен посочените лица и при посочените случаи ограничен достъп до лични данни имат: 

- главният секретар и изпълнителният директор на НССЗ при изпълнение на 

административните им функции; 

- служителите с ръководни функции в ГД СЗАЛ при изготвяне на справки, анализи и/ или 

отчети (доклади) за дейността на дирекцията и НССЗ. 

Важно: Експертите от ТОО имат достъп само до личните данни на земеделските стопани от 

съответната област. 

При необходимост от корекция на личните данни по инициатива на лицето, същите 

предоставят такива на обработващия лични данни.  

(7) Данните в регистъра се предоставят на ДФЗ - РА (при подаване на заявките за плащане 

по подмярка 2.1. и 2.1.2 от ПРСР), на други трети лица (вътрешен одит и инспекторат към МЗХГ), 

публични институции (Сметна палата, Агенция за държавен финансов контрол), съгласно 

действащото законодателство. Достъпът до данните от регистъра и разкриването на личните данни 

се осъществява при условията и по реда на ЗЗЛД. 

Чл. 12. (1) В Регистър „Достъп до обществена информация“ се съхраняват лични данни 

на заявителя във връзка с депозиране на заявления за предоставяне на достъп до обществена 

информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

(2) Регистърът съдържат данни относно физическата идентичност на заявителя: трите 

имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, адрес за кореспонденция, в т.ч. и 

електронна поща. 

(3) Данните, на хартиен и електронен носител, се събират, обработват и съхраняват от 

директор дирекция АФД, който е оправомощеното лице, съгласно изискванията на ЗЗЛД, ЗДОИ и 

другите нормативни актове. 

 

Чл. 13. (1) В Регистър „Видеонаблюдение“ се съхраняват лични данни от видеозаписите от 

средствата за наблюдение на сградата в Централно управление на НССЗ с цел охрана и 

предотвратяване аварии и непозволен достъп.  
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(2) Регистърът съдържа записите от техническите средства за видеонаблюдение на сградата 

в Централно управление на НССЗ  като личните данни се обработват чрез технически средства за 

видеоконтрол.  

(3) Данните на електронен носител се събират, обработват и съхраняват от системния 

администратор в НССЗ, който е оправомощеното лице, съгласно изискванията на ЗЗЛД и другите 

нормативни актове. Направените записи от видеокамерите се съхраняват за период от 2 месеца. 

(4) Достъп до личните данни има само оправомощеното лице по ал.3 и лицата- охрана на 

сградата чрез достъп до текущите записи на монитора в помещението на охраната. 

(5) Служителите и гражданите се уведомяват чрез информационни табла, поставени на 

видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се 

уточнява тяхното местоположение. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 14. (1) Администраторът определя длъжностно лице по защита на данните като възлага  

най-малко следните задачи:  

1. да информира и съветва администратора и служителите, които извършват обработването, 

за техните задължения по силата на този закон и на други нормативни изисквания за защита на 

личните данни;  

2. Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на 

администратора по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на 

отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в 

операциите по обработване, и съответните одити;  

3. при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху 

защитата на данните и да наблюдава извършването й;  

4. да си сътрудничи с Комисията за защита на личните данни;  

5. да действа като точка за контакт с комисията за защита на личните данни по всички 

въпроси, свързани с обработването на лични данни. 

6. да провежда обучение на служителите с нормативната уредба в областта на защитата на 

лични данни и настоящите Вътрешни правила. 

(2) лицето по ал. 1 е пряко подчинено на администратора на личните данни. 

Чл. 15. Оправомощените лица по видовете регистри са длъжни да: 

1. осигуряват организацията по водене на регистрите, съгласно предвидените мерки за 

гарантиране на адекватна защита; 

2. следят за спазване на организационната процедура за обработване на личните данни, 

включваща време, място и ред при обработване, като чрез регистрация на всички извършени 

действия с регистрите в компютърната среда; 

3. следят за спазването на конкретните технически и организационни мерки за защита и 

контрол на достъпа съобразно, спецификата на водените регистри; 

4. ежегодно извършват преглед и оценка на риска на съответните регистри и предлагат 

мерки за техническа и организационна защита; 

5. съвместно с директора на дирекция АФД определят ред при задаване, използване и 

промяна на пароли, както и действията в случай на узнаване на парола и/или криптографски ключ; 

6. съвместно с директора на дирекция АФД определят правила за провеждане на редовна 

профилактика на компютърните и комуникационните средства, включваща и проверка за вируси, 

за нелегално инсталиран софтуер, на целостта на базата данни, както и архивиране на данни, 

актуализиране на системната информация и др.; 

7. организират предоставянето на правомерен достъп на трети лица до информацията в 

отделните регистри; 

8. организира, предоставянето на правомерен достъп на служителите с ограничен достъп до 

информацията в регистрите; 
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9. осигуряват достъп на лицата до личните им данни; 

10. поддържат връзка с длъжностното лице по защита на лични данни. 

Чл. 16. Обработващите лични данни по видовете регистри са длъжни: 

1. да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно; 

2. да използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират 

и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; 

3. да актуализират регистрите на личните данни (при необходимост); 

4. да заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или 

непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 

5. да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните 

физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се 

обработват. 

Чл. 17. (1) Забранява се събирането, обработването, съхранението и разпространението на 

лични данни от неупълномощени служители на НССЗ. 

(2) Неспазване на разпоредбите на настоящата Вътрешни правила представлява нарушение 

на трудовата дисциплина, за което съответните служители на НССЗ носят отговорност съгласно 

Закона за защита на личните данни и Закона за държавния служител, респ. Кодекса на труда. 

(3) Ако в резултат на действията на съответен служител на НССЗ по обработване на лични 

данни и/или друг служител, който нарушава тези Вътрешни правила, са произтекли вреди за трето 

лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство и/или 

по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда 

наказателна отговорност. 

Чл. 18. (1) Програмно техническите средства за защита на личните данни се определят от 

директора на дирекция АФД . 

(2) При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни следва да се 

съставя нарочна комисия по тестване и проверка на възможностите на продукта с оглед спазване 

изискванията на ЗЗЛД и осигуряване на максималната им защита от неправомерен достъп, 

загубване, повреждане или унищожаване. За всеки отделен случай, се назначава нарочна приемна 

комисия, в състава на която задължително участва служител отговарящ за процеса свързан с новия 

програмен продукт и с ролите на потребителите. В състава на комисията участва и служител, който 

е упълномощен да издаде или инициира определянето на правата и задълженията на служителите 

(потребителите) в НССЗ, които ще използват новоразработения продукт. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТНО НИВО НА 

ЗАЩИТА 

Чл. 19. (1) Оценка на въздействие е процес за определяне нивата на въздействие върху 

конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните 

лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, 

цялостността или наличността на личните данни, като се определят следните нива на въздействие: 

1. "Изключително високо" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни 

би могло да доведе до възникване на значителни вреди или кражба на самоличност на особено 

голяма група физически лица или трайни здравословни увреждания или смърт на група физически 

лица; 

 2. "Високо" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би могло да 

доведе до възникване на значителни вреди или кражба на самоличност на голяма група физически 

лица или лица, заемащи висши държавни длъжности, или трайни здравословни увреждания или 

смърт на отделно физическо лице; 

 

 3. "Средно" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би могло да 

създаде опасност от засягане на интереси, разкриващи расов или етнически произход, 

политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или 

организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, 
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здравословното състояние, сексуалния живот или човешкия геном на отделно физическо лице или 

група физически лица; 

4. "Ниско" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би застрашило 

неприкосновеността на личността и личния живот на отделно физическо лице или група физически 

лица. 

(2) Оценката на въздействието се извършва с цел определяне на адекватното ниво на 

техническите и организационни мерки и допустимия вид на обработваните лични данни. Същата 

се извършва периодично, на всеки две години. 

(3) Администраторът извършва оценка на въздействието върху защитата на данните, като 

резултатите от извършената оценка се отразяват в протокол. Оценката на въздействието на 

обработваните лични данни във всеки отделен регистър се извършва съгласно Приложение № 2. 

В зависимост от нивото на въздействие се определя и съответно ниво на защита, което 

представлява съвкупност от технически и организационни мерки за физическа, персонална, 

документална защита и защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи, както 

и криптографска защита на личните данни. 

Нивата на защита са ниско, средно, високо и изключително високо. 

1. при ниско ниво на въздействие - ниско ниво на защита; 

2. при средно ниво на въздействие - средно ниво на защита; 

3. при високо ниво на въздействие - високо ниво на защита; 

4. при изключително високо ниво на въздействие - изключително високо ниво на защита. 

(4) В случай, че извършените проверки и съответно изготвената оценка покажат, че е нужна 

промяна в регистрацията, свързана със създадените регистри на лични данни, мерките за защита, 

както и цялостната обработка на лични данни, администраторът своевременно предприема 

действия във връзка с горното. 

Чл. 20. Нива на защита: 

(1) За Регистър „Персонал и кандидати за работа” се определя степен на защита – „ниско 

ниво”; 

(2) Регистър „Контрагенти” е определена степен на защита - „ниско ниво”; 

(3) Регистър „Земеделски стопани“ се определя степен на защита – „високо ниво”; 

(4) Регистър „Достъп до обществена информация“ се определя степен на защита – „ниско 

ниво”. 

(5) Регистър „Видеонаблюдение“ се определя степен на защита – „ниско ниво”. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

Чл. 21. (1) За защита на личните данни, в НССЗ се въвеждат следните технически мерки : 

1. програмно-технически: 

Достъпът до компютърната мрежа и до софтуери за работа с лични данни се осъществява от 

длъжностни лица със специални, индивидуални пароли, които се предоставят от служителя, 

отговорен за информационното обслужване на НССЗ, като: 

а) защита с парола и средства и защита при пренасяне на информацията, надеждна и 

защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията и 

осигуряване конфиденциалност, интегритет на пренасяната информация, защита от вируси, копия 

за възстановяване за срок, определен за съхранение на данните за всеки регистър, стандартната 

криптографска защита на операционните системи, на системите за управление на бази данни, както 

и на комуникационното оборудване; 

б)   компютърните сървъри за база данни да са на съвременно техническо ниво; 

в) компютърните работни конфигурации да използват операционни системи съобразно 

изискванията на приложния софтуер за работа с лични данни, да са компетентно балансирани и 

функционално оптимизирани; 

Минималният набор от системни програмни средства на всяка работна компютърна 

конфигурация включва: 
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а) съвременна операционна система съобразно изискванията на ползвания приложен 

софтуер с инсталирани последни пакети за сигурност; 

б) антивирусен софтуер с включено автоматично обновяване и постоянно сканиране; 

в) активирана защитна стена и деинсталирани комуникатори, осигуряващи достъп извън 

рамките на компютърната мрежа на НССЗ и създаващи предпоставки за идентифициране на IP 

адрес на потребителя и за достъп на злонамерен софтуер и мобилен код до компютрите. 

2. физически: 

– система от мерки по защита на сградите, помещенията и съоръженията, в които се 

създават, обработват и съхраняват лични данни и контрол върху достъпа до тях в това число 

електронен (индивидуален) достъп, ключалки, шкафове, метални каси, пожаро-известителна 

уредба, оборудване в помещенията, отговарящо на нуждите и целите на обработване на лични 

данни; 

- всички работни помещения се заключват извън рамките на установеното работно време и 

достъпът до тях е регламентиран; 

- всички магнитно - оптични носители, които се използват за запис на лични данни в 

резултат на архивиране и изготвяне на копия на базите данни, се съхраняват в помещения, които се 

заключва. 

3. организационни и административни (документални/ регламентирани с правила и 

заповеди):  

- определяне на регистрите, които ще се поддържат, носители, регламентиране на достъпа 

до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни; 

- работните компютърни конфигурации, както и цялата IТ инфраструктура, включително и 

достъпът до интернет, се използват единствено за служебни цели; 

- проверка на всички работни компютърни конфигурации се извършва поне веднъж 

годишно от служителя отговорен за информационното обслужване на НССЗ и / или от специално 

оторизирано от администратора на лични данни лице/ фирма; 

- при ремонт на компютърна техника, на която се съхраняват лични данни, предоставянето 

й на сервизната организация се извършва без устройствата, на които се съхраняват лични данни; 

- унищожаването на регистрите се извършва само от изрично упълномощено от 

администратора на лични данни лице; 

4. нормативни, предвидени в законови и подзаконови нормативни актове, в това число и 

наличие на съгласие за поемане на задължение за неразпространение на лични данни от лицата, 

които ги обработват; 

5. Минимум веднъж годишно се провежда обучение на служителите на НССЗ с наличието 

на нови изисквания по отношение на обработването на лични данни и с възможността за проверка 

от надзорния орган и налагането на наказания при несъответствие. 

(2) При автоматизираното обработване задължително се прилагат мерки, имащи за цел:  

1. контрол върху достъпа до оборудване - да се откаже достъп на неоправомощени лица до 

оборудването, използвано за обработване;  

2. контрол върху носителите на данни - да се предотврати четенето, копирането, изменянето 

или отстраняването на носители на данни от неоправомощени лица;  

3. контрол върху съхраняването - да се предотврати въвеждането на лични данни от 

неоправомощени лица, както и извършването на проверки, изменянето или заличаването на 

съхранявани лични данни от неоправомощени лица;  

4. контрол върху потребителите - да се предотврати използването на автоматизирани 

системи за обработване от неоправомощени лица чрез използване на оборудване за предаване на 

данни;  

5. контрол върху достъпа до данни - да се гарантира, че лицата, на които е разрешено да 

използват автоматизирана система за обработване, имат достъп само до личните данни, които са 

обхванати от тяхното разрешение за достъп чрез използване на уникални потребителски акаунти и 

пароли за всяко лице, осъществяващо достъп до мрежата и ресурсите на НССЗ;  
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6. контрол върху комуникацията - да се гарантира възможността за проверка и установяване 

на кои органи са били или могат да бъдат предадени или имат достъп до лични данни чрез 

оборудване за предаване на данни;  

7. контрол върху въвеждането на данни - да се гарантира възможността за последваща 

проверка и установяване на това какви лични данни са били въведени в автоматизираните системи 

за обработване, както и кога и от кого са били въведени тези лични данни;  

8. контрол върху пренасянето - да се предотврати четенето, копирането, изменянето или 

заличаването на лични данни от неоправомощени лица при предаването на лични данни или при 

пренасянето на носители на данни;  

9. възстановяване - да се гарантира възможността за възстановяване на инсталираните 

системи в случай на отказ на функциите на системите;  

10. надеждност - да се гарантира изпълнението на функциите на системата и докладването 

за появили се във функциите дефекти;  

11. цялостност - да се гарантира недопускане на увреждане на съхраняваните лични данни 

вследствие на неправилно функциониране на системата. 

(3) За лични данни, оценени с по-висока степен на риск, освен мерките описани по-горе се 

прилагат и следните допълнителни мерки: 

Контрол на достъпа до регистрите, ограничаващ достъп на служителите или в ограничени 

случаи на други упълномощени лица, в съответствие с принципа на „Необходимост да знае”, за да 

изпълняват техните задължения; 

Ограничено размножаване и разпространение, което разрешава копиране и 

разпространяване на лични данни единствено в случаите, когато това е необходимо за юридически 

нужди, възниква по изискване на закон и/или държавен орган, както и да бъдат предоставяни само 

на лица, на които са необходими във връзка с извършване на възложена работа. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ И БЕДСТВИЯ 

Чл. 22. НССЗ предприема превантивни действия при защита на личните данни като съставя 

план за действие при различните случаи на настъпили форсмажорни събития, а именно: 

1. защита при аварии, независещи от НССЗ – предприемат се конкретни действия в 

зависимост от конкретната ситуация, но включващи поне следните действия: 

- при възникване и установяване на инцидент веднага се докладва на администратора и 

длъжностното лице по защита на личните данни в НССЗ; 

- при регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви за лични данни, 

служителят констатирал това нарушение докладва писмено за този инцидент до администратора и 

длъжностното лице по защита на личните данни в НССЗ; 

- за инцидентите по параграф 1 и параграф 2 се води дневник, в който задължително се 

вписват предполагаемото време или период на възникване, времето на установяване, времето на 

докладване и името на служителя, извършил доклада; 

- след анализ от длъжностното лице по защита на личните данни в дневника се записват 

последствията от инцидента и мерките, които са предприети за отстраняването им; 

- в случаите на компрометирането на парола тя се подменя с нова, като събитието се 

отразява в дневника за инциденти. 

2. защита от пожари - пожаро-известителна уредба, незабавно гасене със собствени средства 

/пожарогасители/и уведомяване на съответните органи; 

3. защита от наводнения - предприемат действия по ограничаване на разпространението, както и се 

изпомпва вода или загребва със собствени подръчни средства. 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 23. Лични данни на физическите и юридическите лица, събирани от НССЗ, се 

съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, 

предвиден съгласно тези Вътрешни правила, след което се архивират и/или се унищожават, 
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електронно изтриват, нарязват физически с помощта на специално устройство (шредер), или се 

предават на сертифицирана фирма, за което надлежно се изготвят актови протоколи за 

унищожаване, съгласно Приложение № 3 

 

РАЗДЕЛ ОСМИ 

КОНТРОЛ ПРИ ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТИТЕ  

Чл. 25. (1) Законосъобразното водене на регистрите по ЗЗЛД се обезпечава от длъжностното 

лице по защита на личните данни  и се контролира от изпълнителния директор на НССЗ. 

Чл. 26. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без 

излишно забавяне, но — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява комисията 

за нарушението на сигурността на личните данни, Приложение № 5, освен ако няма вероятност 

нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на 

физическите лица. Когато уведомлението до комисията не е подадено в срок от 72 часа, то се 

придружава от причините за забавянето.  

(2) Обработващият лични данни уведомява администратора без излишно забавяне, след 

като е установил нарушение на сигурността на лични данни.  

(3) В уведомлението, посочено в ал 1, се съдържа най-малко следното:  

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

когато това е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и 

категориите и приблизителния брой 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.  

(4) Когато и доколкото не е възможно информацията да се подаде едновременно, 

информацията може да се подаде поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне.  

(5) Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, 

посочено в ал. 1, като включва фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, 

последиците от него и предприетите действия за справяне с него. Тази документация дава 

възможност на комисията да провери дали е спазен настоящият член.  

Чл. 27. (1) Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе 

до висок риск за правата и свободите на физическите лица, администраторът без излишно забавяне 

съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни Приложение № 

6. 

В съобщението до субекта най-малко се описва:   

а) името и координатите за връзка на администратора и длъжностното лице по защита на 

личните данни  

б) естеството на нарушението 

в) описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни; 

г) описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с 

нарушението на сигурността на 

(3) Посоченото в ал. 1 съобщение до субекта на данните не се изисква, ако е изпълнено 

някое от следните условия:  

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 мерки, които правят личните данни неразбираеми за 

всяко лице, което няма право на 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, посочен в ал. 1;  
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3. то би довело до непропорционални усилия. В такъв случай се прави публично съобщение 

или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно 

информирани.  

(4) Ако администраторът все още не е съобщил на субекта на данните за нарушението на 

сигурността на личните данни, комисията може, след като отчете каква е вероятността 

нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск, да изиска от администратора 

да направи съобщението или да реши, че е изпълнено някое от условията по ал. 3.  

4.Лицето по чл. 14 води „Регистър за нарушение сигурността на данните в НССЗ“, 

където се документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, 

свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от него и предприетите 

действия за справяне с него. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. За целите на настоящите Вътрешни правила понятията по-долу имат следното значение: 

1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице 

или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, 

което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или 

непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 

местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за 

физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, 

културната или социалната идентичност на това физическо лице;  

2. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични 

данни или набор от лични данни чрез автоматични или други  средства като събиране, записване, 

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, 

употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп 

до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;  

3. „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел 

ограничаване на обработването им в бъдеще;  

4. „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, 

изразяващо се в използване на лични данни за оценяване на някои лични аспекти, свързани с 

дадено физическо 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;  

5. „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните 

данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва 

допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и 

организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано 

физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;  

6. „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът 

до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, 

децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;  

7. „компетентен орган“ означава:  

а) всеки публичен орган, който е компетентен за предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, 

включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване; или  

б) всякакъв друг орган или образувание, който по силата на закон разполага с публична 

власт и публични правомощия за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или 

наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително 

предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване;  

8) „администратор“ означава компетентният орган, който сам или съвместно с други органи 

определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това 

обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, 
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администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в 

правото на Европейския съюз или в националното законодателство;  

9) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 

агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;  

10) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или 

друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. 

Публичните органи, които могат да получават лични данни в  рамките на конкретно разследване в 

съответствие с правото на Република България, не се считат за получатели; обработването на тези 

данни от тези публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съгласно 

целите на обработването;  

11) „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, 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;  

12) „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити 

генетични белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация относно 

физиологията или здравето на това физическо лице и които са получени по-специално чрез анализ 

на биологична проба от въпросното физическо лице;  

13) „биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично 

техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите 

характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната 

идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;  

14) „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото 

или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, 

които дават информация за здравословното му състояние; 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от НССЗ са изготвени и приети на основание 

чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД  и Регламент (ЕС) 2016/ 679 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 13 от 

Системата за финансово управление и контрол в НССЗ. 

§ 2. Вътрешните правила за реда за водене на регистри по ЗЗЛД се утвърждават със заповед 

на изпълнителния директор на НССЗ, изменят и допълват се по реда на тяхното утвърждаване.  

§ 3. Вътрешните правила за реда за водене на регистри по ЗЗЛД влизат в сила от датата на 

издаване на заповедта по § 2 и са неразделна част от утвърдената Система за финансово 

управление и контрол. 

§ 4. За неуредените с Вътрешните правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и 

другите нормативни актове.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие по ЗЗЛД 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................ в качеството ми на 

получател на консултантски и съветнически услуги от НССЗ. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Давам свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на свързаните с 

мен лични данни, посочени по долу, на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), гр. 

София, ул. "Банско шосе" № 7, тел. 02 / 8 100 988, факс 02 / 8100 992, е-mail: office@naas.government.bg 

в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД) с обявено длъжностно лице Теодор Димитров по ЗЗЛД, контакти за връзка:0886994134, 

tdimitrov@naas.government.bg. 

НССЗ събира и обработва лични данни във връзка с чл. 10 и § 12 от преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители, като обработва следните лични 

данни - три имена, ЕГН, уникален идентификационен номер на земеделски производител (УИНЗП), 

адрес, адрес на стопанство, телефонен номер, електронна поща, пол, възраст, образование, както и 

данни за икономическия размер, специализация и активи на стопанството и за отглеждани култури и 

животни в него, които са необходими във връзка с: 

 получаване на консултантски пакети (КП) по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по 

управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" от Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020, и/или 

 подаване на заявки за плащане по мярка 2 от ПРСР 2014-2020 до Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), и/или 

 получаване на консултации, съвети и информация в областта на аграрния сектор, и/или 

 отчитане на дейността на НССЗ и на изразходваните публични средства за предоставените ми 

съветнически услуги. 

Информиран съм, че данните могат да бъдат предоставени на трети лица при извършване на 

проверки от контролиращи и одитиращи организации. 

За предоставените от мен лични данни свързани с получаване на КП по мярка 2 от ПРСР 2014-2020 

съм информиран, че те ще се съхраняват и обработват от НССЗ в срок от 5 години, считано от датата на 

последното плащане по мярка 2 от страна на ДФЗ-РА и ще бъдат унищожени съгласно ЗЗЛД. 

За предоставените от мен лични данни свързани с получаване на консултации, съвети и информация 

в областта на аграрния сектор съм информиран, че те ще се съхраняват и обработват от НССЗ в срок от 

5 години, считано от датата на последното получаване от мен на съвети и информация от Службата. 

Информиран съм, че по всяко време имам право на: достъп до отнасящи се за мен лични данни; 

коригиране или изтриване на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД; възражение срещу 

обработването им; преносимост на данните; жалба до Комисията за защита на личните данни; защита 

по съдебен път. 

Информиран съм, че в НССЗ е внедрена и действа автоматизирана информационна система, чрез 

която се извършва съответната обработка при предоставяне на посочените по-горе консултантски 

услуги. 

Информиран съм, че в случай на отказ или оттегляне на съгласието си, няма да може да ми бъдат 

предоставени КП по мярка 2 от ПРСР 2014-2020. 

 

Дата:________________                              Декларатор: ____________________   

         (подпис)     
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие по ЗЗЛД 

Долуподписаният/ата............................................................................................................................ в 

качеството ми на получател на лабораторни услуги и препоръкa/и за торене от Аналитична 

лаборатория към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

Давам свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на 

свързаните с мен лични данни, посочени по долу, на Национална служба за съвети в 

земеделието (НССЗ), гр. София, ул. "Банско шосе" № 7, тел. 02 / 8 100 988, факс 02 / 8100 992, е-

mail: office@naas.government.bg в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на 

чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с обявено длъжностно лице Теодор Димитров 

по ЗЗЛД, контакти за връзка: 0886994134, tdimitrov@naas.government.bg. 

Аналитична лаборатория към НССЗ събира и обработва лични данни във връзка с предоставяне на 

лабораторни услуги и изготвяне на препоръка/и за торене, като обработва следните лични данни : три 

имена, адрес, телефонен номер, електронна поща, адрес и данни за стопанство.  

Аналитична лаборатория към НССЗ събира и обработва лични данни във връзка с чл. 6 т. 3 и чл. 7 от 

Закона за счетоводството (ЗС), като обработва следните лични данни : три имена/ име на фирма, ЕИК 

по БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ, идент. № по ДДС, адрес, МОЛ, относно издаване на фактура/и за извършени 

лабораторни услуги и изготвяне на препоръка/и за торене. 

Информиран съм, че данните могат да бъдат предоставени на трети лица при извършване на 

проверки от контролиращи и одитиращи организации. 

За предоставените от мен лични данни, свързани с получаване на лабораторни услуги, консултации, 

съвети и информация в областта на аграрния сектор, съм информиран, че те ще се съхраняват и 

обработват от НССЗ в срок от 10 години съгласно ЗС, считано от датата на последното получаване от 

мен на съвети и информация от Службата. 

Информиран съм, че по всяко време имам право на: достъп до отнасящи се за мен лични данни; 

коригиране или изтриване на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД; възражение срещу 

обработването им; преносимост на данните; жалба до Комисията за защита на личните данни; защита 

по съдебен път. 

 

 

Дата:________________                                                    Декларатор: ____________________   

                                         (подпис)    
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Декларация 
 

Долуподписан/ият/та 

………………………………………………………………………………………,   

………………………………………………………………………………………………………………

……...                                                 
                                                         /три имена, адрес, телефон за връзка/  

в качеството ми на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни 

(ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), подписвайки тази декларация,  
 

СЕ СЪГЛАСЯВАМ: 
 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), гр. София, ул. "Банско шосе" № 7, е-

mail: office@naas.government.bg в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на 

чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) да съхранява и обработва личните ми данни: 

имена, ЕГН, адрес, лична карта, телефон, снимка, медицинско удостоверение за физическо здраве, 

документи за завършено образование, трудова дейност, семейно положение за срок от 5 години от 

датата на подаване на документите при участие в процедури по набиране и подбор на персонал за 

целите на: човешките ресурси и финансово-счетоводна дейност. 

 
Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие 

за обработване на лични данни имам следните права: 

 1. На достъп до личните си данни и правото да получа информация – какви лични данни и за каква 

цел се обработват, получателите на данните, срокът на обработване.  
  2. Да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални.  

3. Да мога да възразя по всяко време пред администратора срещу обработването на личните ми 

данни, като посоча основанията за това. 
4. Да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: 

 - когато са неточни, за срок в който администраторът може да провери тяхната точност; 
 - когато тяхното обработване е неправомерно, но не желая да бъдат изтрити, а само да бъде 

ограничено използването им; 
 - когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но те са 

необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 - когато съм възразил/а срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 

администраторът имат преимущество пред интересите ми като субект на данни. 
 5. Да поискам от администратора личните ми данни да бъдат изтрити без забавяне от всички системи 

и записи, където се съхраняват. 
 6. Да подам жалба при неспазването на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред 

компетентния надзорен орган - Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 
 7. Следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушаване на сигурността на личните ми данни, 

като администраторът ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за 

отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за това. 
 8. На защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните 

данни са били нарушени. 
 9. Съзнавам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време. 

10. Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми няма да засегне законосъобразността на 

обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне. 
 

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на личните ми данни свободно, недвусмислено и 

съгласно волята си. 

 

 

 
Подпис на субекта на данните: …………………….                           Дата: ………………………. 
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ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ С ЛИЧНИ ДАННИ В НССЗ 

 
 

 Дата: ……………………..г. 

Администратор: Национална служба за съвети в земеделието, ЕИК 130 339 616, Адрес: гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7,             

тел. 02 / 8 100 988, факс 02 / 8100 992, е-mail: office@naas.government.bg,  Длъжностно лице по ЗЗЛД: Теодор Димитров, контакти за 

връзка:0886994134, tdimitrov@naas.government.bg. 

 

„Поверителност” е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване. 

„Цялостност” е изискване данните да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин в процеса на тяхното 

обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени манипулации на функциите по обработване на 

данните. 

„Наличност” е изискване за осигуряване непрекъсната възможност за обработване на личните данни на оторизираните лица и за 

изпълнение на функциите на системата за обработване или бързото им възстановяване. 

Наименомение на регистъра с 

ЛД/ категория дейности 

 

НИВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

поверителност 

 

цялостност 

 

наличност 

 

общо за регистъра 

 

Име на регистъра 
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ПРОТОКОЛ  

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ 

№............./Дата.............. 

 

Днес, ................, в присъствието на експертна комисия в състав:  

Председател:................................................................ и  

Членове: 1.................................................................... 

                2.................................................................... 

Бяха унищожени документи с изтекъл срок на съхранение, количествата и състава на които са 

посочени в описи, фигуриращи в настоящия протокол. Брой унищожени документи Тип на 

документите Опис, в който са включени документите  

Място (град, офис/отдел).....................................................................  

Брой унищожени 

документи 

Тип на документите Опис, в който са включени 

документите 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подписи:  

 

1. ........................................................................................................................................  

                                           (имена, длъжност и подпис)  

2. ........................................................................................................................................ 

                                           (имена, длъжност и подпис)  

3. ........................................................................................................................................  

                                           (имена, длъжност и подпис) 

Дата:……………
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ДО 

Комисия по защита на личните данни 
 

 

от 
 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в качеството си на администратор на лични 

данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), БУЛСТСТАТ: 130339616, 

адрес: 1331, гр. София, ул. "Банско шосе" № 7 с обявено Длъжностно лице по защита на личните 

данните Теодор Димитров, телефон: 0886 994 134, е-mail: tdimitrov@naas.government.bg. 

 

Описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни: 
 

Дата и час на узнаване на нарушението: …………………………………………………..………….…. 
 

Причина за забавяне на уведомяването (ако има такова) ………………………………………………  
 

Описание………………………………………………………………………………………………...….…

………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Категории засегнати лични данни …………………………………………………………………...……  
 

Засегнати субекти  …………………………………..……………………………………………………..  
 

Засегнати записи на лични данни ………………………………………………....................................... 
 

Последици от нарушение на сигурността на личните данни …………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………..………  
 

 

Предприети или предложени от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на 

личните данни, включително по целесъобразност, мерки за намаляване на евентуалните 

неблагоприятни последици………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

Доказателства (описание)  ………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Оценка на риска/технически организационни мерки …………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

Дата: ……………………………        Подпис: 

Град:…………………………….  
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Уведомление 

 

На вниманието на: 

………………….……………………………………………………………………………….…………… 

(трите имена на субекта на данни) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(други идентификационни данни на субекта на данни) 

От: 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в качеството си на администратор на лични 

данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД, адрес: 1331, гр. София, ул. 

"Банско шосе" № 7 с обявено Длъжностно лице по защита на личните данните Теодор Димитров, 

телефон: 0886 994 134, е-mail: tdimitrov@naas.government.bg. 

Описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Последици от нарушението на сигурността на личните данни: 

…………………………………………………………………………………………………………..…. 

Предприети или предложени от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на 

личните данни, включително по целесъобразност, мерки за намаляване на евентуалните 

неблагоприятни последици 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ДАТА: …………………….         ПОДПИС: ………………………… 

 


