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Уважаеми колеги,  

 

Във връзка с изпратени ни сигнали за започнали и предстоящи проверки от 

Комисията за защита на личните данни, ви напомняме, че съгласно Закона за защита 

на личните данни всеки администратор на лични данни е длъжен да предприема 

необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно 

или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, 

изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Всеки администратор на лични данни  е длъжен да определи срокове за 

провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на 

данните, както и за заличаване на личните данни. 

Всеки администратор е длъжен да  вземе специални мерки за защита, когато 

обработването включва предаване на данните по електронен път. 

Посочените мерки и срокове трябва да бъдат определени със специална 

инструкция на администратора на лични данни. 

Всички такива инструкции на членовете на БЗС, регистрирани като 

администратори на лични данни - стари и нови - трябва да са съобразени с Наредбата 

за минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на 

лични данни и допустимия вид защита, издадена от Комисията за защита на личните 

данни. Актуалната наредба е  обнародвана в ДВ бр.14 от 12 февруари 2013 г.. 

Изпращаме Ви я като прикачен файл. 

Молим, тъй като очевидно предстоят кампанийни проверки от Комисията за 

защита на личните данни,  да предупредите всички членове на вашите колегии да 

съобразят дейността си с разпоредбите на Закона за личните данни, защото в този 

закон са предвидени значителни по размер наказания, ако проверяващите органи 

установят нарушения. 

 

 

С уважение: 

                      

Д-р Борислав Миланов          Д-р Николай Шарков 

Председател на УС на БЗС          Главен секретар на УС на БЗС 

 


