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ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И 
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ПОКАНА 
 

ЗА УЧАСТИЕ В 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В 

ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

/за целите на изпълнение на задълженията на администратора съгласно чл. 38, параграф 2 

от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от Закона за 

защита на личните данни/ 

НА ТЕМА  

„Прилагане на GDPR в общинските администрации. Задължения и 

отговорности на ДЛЗД в общината“ 

mailto:info@eulawcentre.org
http://www.eulawcentre.org/


 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И ПРАВНА ЕКСПЕРТИЗА  
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 
 

 

Уважаеми колеги, 
 

„Европейски център по законодателство“ организира специализирано онлайн обучение за 

определените в общинските администрации длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) на тема 

„Прилагане на GDPR в общинските администрации. Задължения и отговорности на ДЛЗД в 

общината“.  

 

Цели на обучението:  

Обучението има за цел да повиши професионалната компетентност на лицата необходими за 

изпълнение на техните функции и да осигури изпълнението на задълженията на общините в 

качеството на администратори на лични данни да поддържат експертните знания на ДЛЗД съгласно 

чл. 38, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от 

Закона за защита на личните данни.  

 

Продължителност:  

Тематичният план на обучението е структуриран в 12 учебни часа, разпределени в 6 модула, 

всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.   

Обучението ще се проведе в рамките на два работни дни – 24 и 25 юни 2021г. от 10.30 до 16.30ч.   

 

Лектори:  

д-р Маргарита Хубенова – Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа 

(Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по 

управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от 

Международната асоциация на професионалистите по лични данни. Член на Международната 

асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP).  
проф. д-р Ирина Цакова – професор по Информационно право. Главен експерт в Комисията по 

правни въпроси на 44 – то Народно събрание на РБ, участник в работната група по изготвяне на 

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитата на личните данни. Член на 

Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP) и организацията MyData 

Global.  

 

Срок за регистрация:  

Срокът за регистрация в обучението е до 18 юни 2021 г. /включително/. 

 

Такса за участие:  

Таксата за обучението е в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС и 540 (петстотин 

и четиридесет) лева с включено ДДС за един участник.  

При регистрация на двама или повече участника от една община, таксата за обучението е в размер 

на 360 /триста и шестдесет/ лева без ДДС и 432 /четиристотин тридесет и два/ лева с включено ДДС 

за всеки от участниците. 

Сумите се изплащат по банкова сметка след провеждане на обучението и издаване на фактура от 

„Европейски център по законодателство“. 

 

Практически материали: 

На участниците в обучението ще бъдат предоставени презентациите от разглежданите теми, 

както и допълнителни материали от проведеното обучение.  

 

Преминалите обучението получават Сертификат за завършено специализирано обучение 

за „Длъжностно лице по защита на данните в общинските администрации”.  

 

Повече информация за темите, лекторите и условията за регистрация ще намерите в приложените 

материали, както и на електронен адрес: http://eulawcentre.org/. 

 

http://eulawcentre.org/
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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

 

I. Тематичен план. 
 

Тематичното съдържание на програмата е съобразено с основните функции и задачи, които 

длъжностното лице по защита на данните следва да изпълнява, съгласно чл. 39 от ОРЗД и чл. 70, ал. 

2 от Закона за защита на личните данни, в контекста на дейността на общинската администрация.  

Обучението е изцяло събразено с дейностите по обработка на лични данни на общините.  

Обхваща пълен преглед на задълженията на длъжностните лица и начините за тяхното изпълнение 

на практика като съдържа конкретни примери и казуси от обичайната дейност на общинската 

администрация, както и относими становища и разяснения на Комисията за защита на личните 

данни (КЗЛД). 

Обучението е разделено на шест отделни модула. Всеки модул завършва с дискусия, по време на 

която участниците ще могат да задават своите въпроси.  

 
 

Модул 1: Права, задължения и отговорности на ДЛЗД 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. На какви изисквания трябва да отговаря длъжностното лице по защита на данните. В кои 

случаи може да възникне конфликт на интереси по смисъла на ОРЗД. Какви са последиците при 

определяне на ДЛЗД в нарушение на изискванията. 

2. Какъв е редът за вписване на ДЛЗД в регистъра воден от КЗЛД /образец на уведомлението, 

начин на попълване и изпращане/. 

3. Какви са правата на ДЛЗД във връзка с осъществяване на функциите му /независимост на 

ДЛЗД/. 

4. Какви са задълженията на ДЛЗД в общината /актуализиране на регистъра на дейностите по 

обработка, обучения на служителите, водене на отчетност за извършените дейности, наблюдение, 

сътрудничество с надзорния орган, разглеждане на искания за упражняване на права/. 

5. Какви са последиците при нарушаване правата на ДЛЗД от страна на администратора. 

6. Какви са последиците от неизпълнение на задълженията на ДЛЗД. 

7. Дискусия. 

 

Модул 2 : Особености при прилагане на принципите свързани с обработването на лични 

данни от общините 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. В кои случаи възникват отношения между администратор и обработващ на лични данни, както 

и между отделни администратори и как да ги определим.  /ИТ доставчици на услуги за поддържане 

на информационни системи, служба по трудова медицина, застрахователи, застрахователни 

посредници, туроператори, доставчици на платежни услуги и др./.  

2. Какво трябва да съдържат споразуменията между администратор и обработващ, съответно 

между съвместни администратори/.  

3. Какви са особеностите при обработка на лични данни при получаване на жалби, сигнали и 

предложения от граждани.  

4. Какви са основните правила при обработка на личните данни във връзка с изборния процес, 

внасяне на подписки, петиции от гражданите, организиране на референдуми. 

5. Какви са особеностите, които трябва да бъдат съобразени при обработка на лични данни на 

деца /предаване на данни между общината, детските градини, ясли, училища, спортни клубове, 

организиране на събития, работа на МКБППМН/. 

6. Какви са особеностите при обработка на лични данни при предоставяне на социални услуги 

от общината /обработка на чувствителни данни/. 

7. Дискусия. 
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Модул 3 : Правила за обработване на лични данни при служебни и трудови 

правоотношения 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси: 

1. Как се извършва информирането на служителите и кандидатите за работа. Съобщения за 

поверителност.  

2. Може ли да се предоставят данни на служителите на трети лица /на платформи и агенти за 

подбор на персонал, на доставчика на счетоводен и ТРЗ софтуер, служби по трудова медицина/.  

3. Какво може да бъде искано от служителите, които обработват лични данни /подписване на 

декларация за конфиденциалност, участие в обучения, правила за работа от разстояние, използване 

на лични устройства за служебни цели/. 

4. Техническите средства за контрол на трудовата дисциплина /карти с чип, сканиране на 

пръстови отпечатъци, видеонаблюдение/ нарушават ли правото на защита на личните данни.  

5. Как се определят и какви са сроковете за съхранение на данни и документи във връзка със 

служебните и трудовите правоотношения. 

6. В кои случаи е необходимо съгласие на служителите за обработка на техните лични данни. 

7. Дискусия. 

 

Модул 4: Правила за защита на личните данни при публикуване на информация 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. Как се прилага ОРЗД към задълженията за предоставяне на информация като достъпа до 

обществена информация, повторно използване на данни от обществения сектор и отворените данни.  

2. Какво и как може да бъде публикувано на официалната интернет страница, както и в профила 

на общината в социалните медии.  

3. Прилага ли се ОРЗД към дейностите по водене и поддържане на публични регистри.  

4. Какво трябва да бъде съобразено при обработката на лични данни при организиране и 

провеждане на публични мероприятия /състезания, конкурси/ и публикуване на информация за тях. 

5. Дискусия. 

 

Модул 5 : Видеонаблюдение и пропускателен режим 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. Какви са стъпките по изграждане на системата за видеонаблюдение.  

2. Какви са изискванията при мащабно наблюдение на публични зони. Правила за осъществяване 

на видеонаблюдение.  

3. Изисквания при възлагане на видеонаблюдението на частноправни субекти.  

4. Какви са изискванията на ОРЗД при организацията на пропускателния режим в сградата на 

общината за външните лица. 

5. Дискусия. 

 

Модул 6 : Действия при нарушение на сигурността на личните данни 
 

В модулът ще бъдат разгледани следните въпроси: 

1. Какви са необходимите действия при допуснато нарушение на сигурността на личните данни, 

за да бъдат избегнати санкциите /екип, разследване, документиране/. 

2. Как се извършва оценката на риска при нарушение на сигурността на личните данни.  

3. Как се извършва уведомяване на КЗЛД за допуснато нарушение. Какво следва след 

уведомяването. 

4. В кои случаи е необходимо уведомяване на субекта на данните и как се извършва 

уведомяването. 

5. Какво е необходимо за недопускане и/или смекчаване на последиците от допуснато нарушение  

/наблюдение, мониторинг и контрол при обработка на лични данни/. 

6. Дискусия. 
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II. Програма на обучението. 
 

 

24 юни 2021 г. ДЕН 1 

Продължителност Съдържание 

 

От 10:00 до 10:20 часа 

 
Регистрация на участниците в платформата ZOOM.  

 

От 10:20 до 10:30 часа 

 

Технически указания за използване на платформата. 

От 10:30 до 12:00 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 1. Права, задължения и отговорности на ДЛЗД. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
 

 

От 12:00 до 13:00 часа 

 

Обедна почивка 

От 13:00 до 14:30 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 2. Особености при прилагане на принципите свързани с 

обработването на лични данни от общините. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
 

 От 15:00 до 16:30 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 3. Правила за обработване на лични данни при служебни и трудови 

правоотношения. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
 

 

25 юни 2021 г. ДЕН 2 

Продължителност Съдържание 

 

От 10:00 до 10:30 часа 

 

Регистрация на участниците в платформата ZOOM. 

От 10:30 до 12:00 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 4. Правила за защита на личните данни при публикуване на 

информация. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
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От 12:00 до 13:00 часа 

 

Обедна почивка 

От 13:00 до 14:30 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 5. Видеонаблюдение и пропускателен режим. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
 

 От 15:00 до 16:30 часа 

2 учебни часа 

/90 минути/ 

 

Модул 6. Действия при нарушение на сигурността на личните данни. 

Лектор: д-р Маргарита Хубенова 

Дискусия. 
 

проф. д-р Ирина Цакова 

д-р Маргарита Хубенова 
 

От 16:30 до 16:45 часа 

 

Обобщаване на проведеното обучение и закриване. 

 
 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО 
 
 

 

За записване за участие в семинара всеки един от участниците следва да се регистрира до 18 юни 

2021г. /включително/ чрез един от посочените начини: 

 

 Чрез попълване на онлайн регистрационната форма за участие, достъпна на следния 

интернет адрес: http://eulawcentre.org/. След като се регистрирате ще получите имейл с 

потвърждение за успешно направена регистрация. 
 

 Чрез попълване на регистрационната форма за участие, приложена като отделен “Word” 

документ, заедно с настоящата покана и изпращането й по имейл - info@eulawcentre.org. 
 

 Чрез обаждане по телефона:  
 

 Телефони за записване: 0887 986 955 ; 0888 455 713 

 

Обучението ще се проведе в реално време, онлайн чрез използване на професионалната 

платформа за обучения – ZOOM. Всеки от регистриралите се участници ще получи линк за 

присъединяване към обучението, който ще бъде активен в посочените начални дати и час -  24 и 25 

юни 2021 г. от 10:00 часа. Не е необходимо да се инсталира предварително приложение на 

компютър, лаптоп или таблет. Линкът ще се отваря автоматично чрез използвания браузър. 
 

Технически изисквания към използваните устройства: добра интернет връзка, аудио система 

/микрофон/. 

 

Местата за участие в семинара са ограничени поради желанието за максимална 

изчерпателност на заложените теми, обсъждане на възникнали въпроси и постигане на 

удовлетвореност сред участниците. „Европейски център по законодателство“ си запазва 

правото при по-голям брой регистрирани участници да обяви следващи дати за обучението, 

за което участниците ще бъдат уведомени допълнително. 

 

 

 

http://eulawcentre.org/
mailto:info@eulawcentre.org
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ 

 
д-р Маргарита Хубенова - доктор по информационно право в Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). 

Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy 

Professional/Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление на защитата на лични данни 

(Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на 

професионалистите по лични данни. Професионална ангажираност: Консултант в областта на 

защитата на личните данни с участие в изготвянето на документации за общини и други публични 

организации. Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега).  

 

проф. д-р Ирина Цакова - професор по информационно право. Длъжностно лице по защита на 

данните в Народното събрание на РБ и Съвета за електронни медии. Учредител и правен експерт в 

„Европейския център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и 

ръководител на Центъра за цифрови права. Като главен експерт в Комисията по правни въпроси на 

44- –о то Народно събрание на РБ участва в работни групи по изготвяне на проекти на нормативни 

актове в областта на електронното управление и защитата на личните данни. Член на Тематична 

работна група за разработване на ОП „Добро управление“ за програмния  период 2014 – 2020 г. Член 

на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни и MyData Global 

organization. Притежава богат практически опит по прилагане на законодателството в областта на 

електронното управление и защитата на личните данни.  

 

Траяна Тимева - магистър по право и бакалавър по връзки с обществеността в Нов български 

университет. Учредител и член на УС на Европейския център по законодателство, анализ и 

усъвършенстване на съдебната практика. Водещ експерт в Центъра за цифрови права. Притежава 

богат експертен опит в областта на електронното управление и защита на личните данни. Участва в 

изготвянето на анализи и вътрешноведомствени актове на публични институции във връзка с 

въвеждането на електронните административни услуги, в изработването на документация съгласно 

изискванията на законодателството за защита на личните данни на повече от 50 публични 

институции и частни субекти, както и в провеждането на над 100 обучения в тази област. Член на 

Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни и MyData Global 

organization. 

 

Оставаме на Ваше разположение за възникнали въпроси във връзка с настоящата покана. 

 

 

    С Уважение, 

Екип на „Европейски център по законодателство“ 

 


