
Дата на провеждане: 14 и 15 октомври 2021 г. 

 

Място на провеждане: Платформата ZOOM      
 

Лектор:        
проф. д-р Ирина Цакова 

 

Модератор:   
Траяна Тимева 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И 

ПРАВНА ЕКСПЕРТИЗА 

___________________________________________________ 
1202 София, ул. "Веслец" №52, тел.: 0888455713, 0887986955, 

е-  mail: info@eulawcentre.org ; www.eulawcentre.org 

ПОКАНА 
 

ЗА УЧАСТИЕ В 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА 

/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 от органите на съдебната власт. Задължения и 

отговорности на ДЛЗД в съдилищата“ 

mailto:info@eulawcentre.org
http://www.eulawcentre.org/
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

 

 
 „Европейски център по законодателство“ организира специализирано онлайн обучение за 

определените в съдилищата длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) на тема „Прилагане на 

GDPR от органите на съдебната власт. Задължения и отговорности на ДЛЗД в съдилищата“.  

 
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 съдилищата 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 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки 

от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.   

Обучението ще се проведе в рамките на два работни дни - 14 и 15 октомври 2021 г.  

 
Лектор:  

проф. д-р Ирина Цакова  

 
Срок за регистрация:  

Срокът за регистрация в обучението е до 11 октомври 2021 г. /включително/. 

 
Такса за участие:  

Таксата за обучението е в размер на 150 (сто и петдесет) лева без ДДС и 180 (сто и осемдесет) 

лева с включено ДДС за един участник.  

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 съда”.  

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

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

 
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

 
I. Тематичен план. 

 
Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки 

от които с продължителност 2 /два/ учебни часа. Всеки модул завършва с дискусия, по време на 

която участниците ще могат да задават своите въпроси. 

В рамките на обучението ще бъдат разгледани насоки и становища на КЗЛД  и ИВСС във връзка 

с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт. 

 

http://eulawcentre.org/
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Модул 1: Обхват и приложно поле на новата правна рамка на Европейския съюз за  

защита на личните данни по отношение дейността на органите на съдебната власт 
 

Ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. Особен правен режим при обработката на лични данни от органите на съдебната власт. 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 

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

лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления 

или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на 

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (Директива). 

     2. Надзорен механизъм по прилагане на правилата за защита на личните данни от съдебните 

органи. Компетентност - общ надзор осъществяван от КЗЛД и особен надзор осъществяван от 

Инспектората на ВСС.  

     3. Права, задължения и отговорности на ДЛЗД. Ограничения в обхвата на дейността. 

4. Дискусия. 

 
Модул 2: Въвеждане на  механизми за наблюдение и контрол за спазване принципите за 

защита на личните данни 
 

Ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. Принципите за защита на личните данни и основания за законосъобразно обработване на лични 

данни. Видове основания за обработка на лични данни.      

2. Администратор и обработващ лични данни / ИТ доставчици на услуги за поддържане на 

информационни системи, служба по трудова медицина, застрахователи, застрахователни 

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

Съдържание на споразумението между администратор и обработващ и между администратор и 

администратор. 

3. Изисквания за оценка на риска и оценка на въздействието на обработката върху правата и 

свободите на гражданите.  Процедури за оценка на риска и оценка на въздействието.   

4.  Създаване и поддържане на регистър на данните.    

5. Дискусия.  

 
Модул 3: Практически насоки по прилагане на принципа за отчетност при обработката на 

лични данни 

 

Ще бъдат разгледани следните въпроси:  

1. Упражняване на правата на субектите на данни. Процедура за упражняване на права.  

2. Предоставяне на информация. Съдържание на съобщението за поверителност.  

3. Съхранение и унищожаване на лични данни. Процедури.  

4. Сигурност на личните данни. Процедура за действия при нарушаване на сигурността на 

личните данни. Методика за оценка на риска при нарушаване на сигурността на личните данни. 

5. Дискусия. 

 
Модул 4: Особености при обработката на лични данни в дейността на органите на 

съдебната власт 
 

Ще бъдат разгледани следните въпроси: 

1. Правила за обработване на лични данни  в рамките на трудови правоотношения, на кандидати 

за работа, стажанти. 

2. Правила за защита на личните данни при видеонаблюдение и осъществяване на пропускателен 

режим. 

3. Насоки и становища на ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните 

данни от органите на съдебната власт. 

4. Дискусия. 
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II. Програма на обучението. 
 

 

Ден 1                                                     14 октомври 2021 г. 

Продължителност Съдържание 

 

От 09:15 до 09:30 часа 

 
Регистрация на участниците в платформата ZOOM.  

От 09:30 до 10:45 часа 

 

 

Модул 1. Обхват и приложно поле на новата правна рамка на Европейския 

съюз за защита на личните данни по отношение дейността на органите на 

съдебната власт. 

 

 

От 10:45 до 11:00 часа 

 

Дискусия. 

 

От 11:00 до 11:15 часа 

 

Почивка 

От 11:15 до 12:30 часа 

 

 

Модул 2. Въвеждане на  механизми за наблюдение и контрол за спазване 

принципите за защита на личните данни. 

 

 

От 12:30 до 12:45 часа 

 

Дискусия. 

 

 

 

 

 

Ден 2                                                       15 октомври 2021 г. 

Продължителност Съдържание 

 

От 09:15 до 09:30 часа 

 
Регистрация на участниците в платформата ZOOM.  

От 09:30 до 10:45 часа 

 

 

Модул 3. Практически насоки по прилагане на принципа за отчетност при 

обработката на лични данни. 

 

От 10:45 до 11:00 часа Дискусия.  

 

От 11:00 до 11:15 часа 

 

Почивка 

От 11:15 до 12:30 часа 

 

 

Модул 4. Особености при обработката на лични данни в дейността на 

органите на съдебната власт. 

 

 

От 12:30 до 12:45 часа 

 

Дискусия. 
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УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО 
 
 

 

За записване за участие в обучението всеки един от участниците следва да се регистрира до 11 

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

 

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

интернет адрес: http://eulawcentre.org/erforms-preview/. 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 дата и час -  14 и 15  

октомври 2021 г. от 09:15 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 обучението 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. 

 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ  

 

 

Европейски център по законодателство разполага с висококвалифицирана експертиза в областта 

на защита на личните данни. Наши експерти взеха участие в работната група при приемането на 

промените в Закона за защита на личните данни от Народното събрание през 2018 г. За последните 

две години сме съдействали на повече от петдесет публични органи и публичноправни организации 

при организационната и вътрешнонормативна подготовка за цялостно изпълнение на изискванията  

на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и въвеждане на 

механизмите за отчетност. Провели сме над сто обучения на територията на цялата страна във 

връзка с прилагане на нормативните изисквания при внедряването на разработените правила, 

процедури, вътрешни контроли, организацията на работа и отчетността за изпълнение на 

изисквания в областта на защитата на личните данни. Към момента изпълняваме функциите на 

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на публични органи на национално и местно ниво. 

През 2019 г. в сътрудничество с Окръжен съд – Благоевград проведохме специализиран семинар 

на тема: „Прилагане на новата правна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни в 

дейността на съда„ на който взеха участие както председатели, съдии, съдебни администратори и 

секретари, деловодители и счетоводители на районни съдилища от областта – Благоевград, Петрич, 

Разлог, Гоце Делчев и Сандански, така и от съдебните райони на Окръжен съд - Кюстендил и 

Окръжен съд - Перник. 

 

 

http://eulawcentre.org/erforms-preview/
mailto:info@eulawcentre.org
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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 

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

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

електронното управление и защитата на личните данни. Лектор в множество обучения в областта 

на защитата на лични данни в публичния сектор. 

 

 

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

 

 

   

  С Уважение, 

Екип на „Европейски център по законодателство“ 

 


