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През 2016 г. се случиха множество изключително важни събития, чиито дългосрочни последици все още е твърде рано 
да бъдат предвидени. Почти сигурно е обаче, че осъществената реформа на нормативната уредба на Европейския съюз 
в областта на защитата на данните е епохално постижение. Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и 
Директивата за защита на данните в сектора на полицията и правосъдието, които влязоха в сила през миналата година, 
може да се окажат съществена стъпка напред не само по отношение на основните права в цифровата ера, но също така, 
като положителен резултат от водените с години трудни преговори, — и по отношение на европейска демокрация.

ОРЗД е и продължава да бъде отправна точка за нашата работа. Както е предвидено в стратегията за нашия мандат, 
нашата цел е да направим защитата на данните възможно най-проста и ефективна за всички заинтересовани страни. 
ОРЗД има стратегическо значение за нашата институция, защото залага параметрите за обработването на данните и 
надзора в тази област в самите институции на ЕС. Активно популяризираме концепцията за отчетност пред 
ръководителите на институциите и органите на ЕС, като им предлагаме практически инструменти, които да им помогнат 
да осигурят и докажат съответствие. Посредством нашата работа като орган по прилагането и застъпник за правата на 
отделните лица ние станахме свидетели от първа ръка на растящата обществена чувствителност по отношение на 
важното значение на защитата на личните данни. Хората по-добре от всякога осъзнават какво може да се случи, ако с 
личната им информация не се работи отговорно. Наше задължение и задължение на всички органи за защита на данните 
(ОЗД) е да не допуснем такива случаи.

Както и другите ОЗД, и в качеството ни на орган по прилагането и консултант на лицата, които отговарят за предлагането, 
щателната проверка и прегледа на законодателството, ние сме инвестирали значителна енергия в подготовката за 
въвеждането на новите правила. Работим в тясно сътрудничество с Работната група по член 29, за да гарантираме, че 
сме в състояние да осигурим ефективен и ефикасен секретариат за новия Европейски комитет по защита на данните и 
сме задълбочили и засилили лоялното си сътрудничество с другите регулаторни органи по света.

Ние също така признаваме, че за да бъдат ефективни ОЗД, те трябва да бъдат напълно запознати с технологиите, които 
се основават на данни. Нашият информационен документ за изкуствения интелект представлява едно упражнение в това 
направление. С оглед на продължаващото развитие на технологиите е необходимо ОЗД да гарантират, че сме подготвени 
за промените, които ще породи това развитие.

Потоците от данни са реалност в световен мащаб, а през 2016 г. беше отбелязана потенциална повратна точка в начина, 
по който те се регулират. Консултирахме законодателя на ЕС във връзка с рамковото споразумение (Umbrella agreement) 
и „Щита за личните данни“ относно предаването на лични данни от ЕС към САЩ и влязохме във взаимодействие с 
органите, отговарящи за защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, от всички континенти, за 
да помогнем за постигането на нов консенсус относно правата в цифровата ера.

Ние си даваме сметка, че законодателството за защита на данните не работи изолирано и през януари 2016 г. създадохме 
Етичната консултативна група. Тази група, състояща се от шестима изтъкнати специалисти, които са експерти в различни 
области, отговаря за развитието на иновативни и ефективни начини да се гарантира спазването на ценностите на ЕС в 
една ера на интелигентни машини и повсеместно разпространение на данни. Създадохме също така и Цифрова 
клирингова къща с цел обмен на информация и идеи между органите за конкуренцията, потребителите и данните относно 
това как да се гарантира най-добро обслужване на индивидуалния интерес в конкретни случаи.

Една от новостите в ОРЗД е изискването всеки администратор на лични данни да назначи длъжностно лице по защита 
на данните (ДЛЗД). Благодарение на Регламент № 45/2001 институциите на ЕС имат почти две десетилетия опит от 
работа с ДЛЗД. Надяваме се и вярваме, че с нашата подкрепа институциите на ЕС ще се превърнат в еталон за отговорно 
обработване на данни — пример, към който администраторите на лични данни в частния и публичния сектор да се 
стремят.

Нашият приоритет ще бъде да направим това възможно.

Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski
Европейски надзорен орган по защита 
на данните

Помощник-надзорник
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В нашата Стратегия за периода 2015—2019 г. 
представихме визията си за ЕС, който служи за 
пример в глобалния диалог относно защитата на 
данните и неприкосновеността на личния живот в 
цифровата ера. На 4 май 2016 г. в Официален 
вестник на Европейския съюз беше публикуван 
Общият регламент относно защитата на 
данните (ОРЗД), което е голяма крачка напред 
към постигането на тази цел. ОРЗД ще помогне за 
изготвянето на световен цифров стандарт за 
неприкосновеността на личния живот и защитата 
на данните, насочен към отделните лица, техните 
права и свободи и тяхната самоличност и 
сигурност. Остава обаче още много работа, за да 
гарантираме, че визията ни ще се превърне в 
реалност.

@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as a 
whole not any single institution, 
becoming a beacon and leader in 
debates that are inspiring at global 
level

Подготовка за предстоящите промени

Голяма част от нашата работа през 2016 г. беше 
насочена към подготовката за влизането в сила на 
ОРЗД и неговото прилагане. Работихме в тясно 
сътрудничество с колегите от Работната група по 
член 29, за да помогнем за изготвянето на насоки 
относно новото законодателство, но също така и 
да гарантираме, че сме подготвени за 
отговорността да осигурим секретариат и да 
функционираме като независим член на новия 
Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД).

Съгласно новото законодателство ЕКЗД ще замени 
Работната група по член 29, поемайки 
отговорността да гарантира, че ОРЗД се прилага 
последователно в целия ЕС. По тази причина е от 

съществено значение ЕКЗД да бъде напълно 
оперативен до 25 май 2018 г., когато ОРЗД влиза в 
сила. През цялата 2016 г. работихме съвместно с 
Работната група по член 29, за да започнем да 
разработваме процедурния правилник и да 
анализираме вариантите за информационното 
осигуряване, бюджета и споразумението за нивото 
на обслужване за новия орган.

Ако искаме Европа да запази водеща позиция в 
дебата за защита на данните и неприкосновеността 
на личния живот, се нуждаем от модерна правна 
рамка за защита на неприкосновеността на личния 
живот в сектора на електронните комуникации 
(ePrivacy), която да гарантира както основното 
право на поверителност на комуникациите, така и 
да допълва защитата, гарантирана от ОРЗД. По 
искане на Комисията през юли 2016 г. изготвихме 
предварително Становище относно пре-
разглеждането на Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации. През целия процес на преговори ще 
продължим да се застъпваме за по-интелигентна, 
по-ясна и по-ефективна директива, чийто обхват 
отразява а дек ватно технол ог ичните и 
обществените реалности в цифровия свят.

Постигане на напредък в глобалния 
дебат

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #DataEthics Group 
intends to define new ethical code in 
the digital environment #CPDP2016

Като част от нашата стратегия ние сме се 
ангажирали да разработим етичните измерения на 
защитата на данните. През януари 2016 г. 
сформирахме Етичната консултативна група за 
проучване на етичните аспекти в областта на 
цифровите технологии от различни академични и 
практически гледни точки. Нашата цел беше да 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;qid=1488961750213&amp;from=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;qid=1488961750213&amp;from=bg
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-22_opinion_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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поставим началото на международно обсъждане 
на етичното измерение на защитата на данните в 
цифровата ера.

Групата проведе първата си работна среща през 
май 2016 г. Нейните членове ще продължат своята 
работа до 2018 г., когато ще представят своите 
констатации на международна конференция на 
органите за защита на личните данни и 
неприкосновеността на личния живот, домакини на 
която ще бъдат ЕНОЗД и българският ОЗД.

На закритата сесия на меж дународната 
конференция през 2016 г. беше разгледана една 
също толкова насочена към бъдещето тема: 
последиците от изкуствения интелект, машинното 
учене и роботиката по отношение на защитата на 
данните и неприкосновеността на личния живот. 
Стратегията на ЕНОЗД изтъква нашата решимост 
да гарантираме, че защитата на данните ще се 
цифровизира. Във връзка с това се постарахме да 
информираме и ориентираме дебата по темата, 
като публикувахме много добре приет справочен 
документ за обсъждане на конференцията.

Технологията продължава да се развива с бързи 
темпове и е много важно всички органи за защита 
на данните, включително ЕНОЗД, да гарантират, 
че са готови за предизвикателствата, които 
произтичат от този процес. За да помогне за 
преодоляването на тези предизвикателства, през 
2014 г. ЕНОЗД създаде Инженерна мрежа за 
неприкосновеността на личния живот в интернет 
(IPEN). Съставена от експерти по ИТ от всички 
сектори, групата осигурява платформа за 
сътрудничество и обмен на информация относно 
инженерни методи и инструменти, които 
интегрират изискванията за защита на данните и 
на неприкосновеността на личния живот в новите 
технологии. Приемането на ОРЗД, съдържащ 
изискване към всички лица, които отговарят за 
обработване на лични данни, да съблюдават 
принципите на защита на данните на етапа на 
проектирането и по подразбиране, издигна 
профила на групата и нейната работа и насърчи 
изследователите, разработчиците и регулаторите 
на защитата на данните да положат повече усилия 
за укрепване и подобряване на технологичното 
измерение на тази защита.

Институциите на ЕС да мотивират със 
своя пример

Постигането на нашата цел за налагане на ЕС като 
лидер в областта на защитата на данните в 

глобален план обаче зависи от това институциите 
на ЕС да установят стандарт на европейско 
равнище. В качеството ни на независим орган, 
който отговаря за надзора на обработването на 
лични данни на това равнище, ние работим 
активно с институциите и органите на ЕС, с цел да 
им помогнем да се подготвят за предстоящите 
промени. Въпреки че ОРЗД не е приложим към 
техните дейности, правилата, които са приложими, 
ще бъдат актуализирани през 2017 г., за да бъдат 
синхронизирани с ОРЗД.

@EU_EDPS

@W_Wiewiorowski #EUDataP 
requires #DPOs #EUInstitutions 
leading by example & sharing 
experiences #DPO-EDPS meeting

През 2016 г.  продължихме усилията за 
разработване и задълбочаване на нашето 
сътрудничество с длъжностните лица по защита на 
данните (ДЛЗД) в институциите и органите на ЕС. 
С оглед на задълженията им да гарантират, че 
техните институции спазват законодателството в 
областта на защитата на данните, ДЛЗД са най-
близките ни партньори на институционално 
равнище. През цялата година работихме с тях 
както на колективно, така и на индивидуално 
равнище, за да ги подготвим за променящите са 
правила. Това включваше запознаването им с нови 
концепции, например оценките на въздействието 
върху защитата на данните, които вероятно ще 
придобият задължителен характер съгласно 
новите правила, какъвто имат съгласно ОРЗД, 
както и текущо предоставяне на указания под 
формата на насоки и становища за предварителни 
проверки. Потърсихме техния принос и относно 
преразглеждането на Регламент (ЕО) № 45/2001, 
преди да консултираме законодателя.

ОРЗД включва изрично позоваване на принципа на 
отчетност, за който може с голяма степен на 
сигурност да се допусне, че ще се прилага също и 
към институциите и органите на ЕС. Този принцип 
изисква организациите да въведат технически и 
организационни мерки, които прехвърлят 
отговорността за доказване на спазването от 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=bg#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=bg#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
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органите за защита на данните (ОЗД) и ДЛЗД към 
самите организации. През 2016 г. стартирахме 
Инициативата на ЕНОЗД относно отчетността, 
разработена, с цел да подготви институциите на 
ЕС, започвайки с ЕНОЗД в качеството му на 
администратор на лични данни, да служат за 
пример как спазват и доказват спазването на 
правилата за защита на данните. Като част от тази 
инициатива ние разработихме инструмент за 
оценка на отчетността, който изпитахме първо в 
рамките на нашата институция. След това 
посетихме и се срещнахме с най-старшите по 
длъжност представители на седем органа на ЕС, 
за да популяризираме тази инициатива, като ще 
продължим работата в тази насока и през 2017 г.

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #EDPS to launch 
exercise w/ EUbodies to understand 
& put in place #accountability 
#DataProtectionDay

През годината публикувахме и няколко документа 
с насоки, предназначени за институциите на ЕС. 
Насоките на ЕНОЗД съдържат практически съвети 
относно начина на спазване на правилата за 
защита на данните в особени случаи. Те 
изпълняват функцията на референтен документ, 
въз основа на който институциите могат да 
оценяват своите дейности и по този начин служат 
като ценен инструмент за повишаване на 
отчетността. Много от нашите насоки са от 
значение и са приложими също и към работата на 
други организации.

Като признание за все по-важната роля на 
цифровата комуникация в ежедневната работа на 
институциите на ЕС през ноември 2016 г. 
публикувахме насоки относно уеб услугите и 
мобилните приложения. Насоките предлагат 
практически съвети за интегриране на принципите 
на защитата на данните в дейностите по 
разработване и управление съответно на уеб-
базирани услуги и мобилни приложения, като 
отразяват и приноса на експерти от институциите и 
органите на ЕС и на ДЛЗД, което гарантира, че 
тези насоки са приложими и на практика, а не само 

на теория. Публикувахме също Ръководство 
относно управлението на риска в областта на 
информационната сигурност (ISRM), разработено, 
с цел да помогне на лицата, които отговарят за 
информационната сигурност, да анализират 
ефективно рисковете за защитата на данните и да 
определят набор от мерки за сигурност, които да 
бъдат реализирани, с цел гарантиране както на 
съответствието, така и на отчетността.

Някои от нашите насоки имат за цел да помогнат 
на институциите на ЕС да гарантират, че са в 
състояние да спазват изискванията на Правилника 
за длъжностните лица на ЕС, като в същото време 
зачитат правото на неприкосновеност на личния 
живот и защита на личните данни. През юли 2016 г. 
публикувахме Насоки относно обработването на 
лична информация като част от процедурата за 
подаване на сигнали за нарушения. Дадохме 
препоръки за това как да се създадат безопасни 
канали, по които служителите да съобщават за 
измами, как да се гарантира поверителността на 
получената информация и да се защити 
самоличността на всички лица, свързани със 
случая.

През ноември 2016 г. публикувахме Насоки 
относно обработването на лични данни при 
административни разследвания и дисциплинарни 
производства. Тези насоки предоставят на 
институциите на ЕС правната рамка, необходима 
за провеждане на административни разследвания, 
и гарантират, че съответните процедури се 
изпълняват по начин, който гарантира, че 
о б р а б о т в а н е т о  н а  л и ч н и т е  д а н н и  е 
законосъобразно, справедливо, прозрачно и 
отговаря на техните задължения за защита на 
данните.

@EU_EDPS

New Regulation boosts the roles of 
#EDPS and @Europol

ЕНОЗД се подготвя също така да поеме нови 
надзорни правомощия. Съгласно новата 
законодателна рамка за Европол, приета на 11 май 
2016 г., ЕНОЗД ще поеме отговорност за надзора 
над обработването на лични данни в Европол, 

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-21_guidance_isrm_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-18_whistleblowing_guidelines_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf
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както и за осигуряването на секретариат за нов 
Съвет за сътрудничество. Този съвет ще помогне 
за улесняване на сътрудничеството между нас и 
националните ОЗД в случаите, свързани с данни 
от държавите членки. Тази нова компетентност е 
ново предизвикателство, което ЕНОЗД и Европол 
ще положат усилия да посрещнат по начин, 
отразяващ професионализма и надеждността на 
институциите на ЕС в областта на защита на 
данните.

Отговорен подход към политиката 
на ЕС

Поддържането на доверието в ОРЗД в 
международен план изисква да се гарантира, че 
високият стандарт, определен от Регламента, се 
съблюдава по отношение на всички политики на 
ЕС. В нашата роля на консултант на Комисията, 
Парламента и Съвета ние се стремим да 
гарантираме, че това е така. Две особено 
отговорни области, в които ЕС се стреми да 
разработи нова политика през 2016 г., са 
меж дународното предаване на данни и 
управлението на границите.

След отмяната на Решението относно „сферата на 
неприкосновеност на личния живот“ от Съда на 
Европейския съюз през 2015 г. Комисията договори 
ново решение относно адекватното ниво на защита 
със Съединените щати, по което бяха проведени 
консултации с нас през 2016 г. В нашето Становище 
относно проекта на решение за „Щит за личните 
данни“, което предвижда предаване на данни от 
ЕС в САЩ, призовахме за по-строга система за 
самостоятелно сертифициране, като в същото 
време подчертахме необходимост та от 
по-надеждни защитни механизми, свързани с 
достъпа на публичните органи на САЩ до лични 
данни, и подобрени механизми за надзор и правни 
средства за защита.

@EU_EDPS

1) Rights shouldn’t depend on your 
passport 2) Guarantee full access to 
justice 3)Rule out bulk transfers of 
sensitive info #UmbrellaAgreement

Публикувахме също така Становище относно 
Рамковото споразумение между САЩ и ЕС за 
защита на личните данни, предавани между ЕС и 
САЩ за целите на правоприлагането. В нашите 
препоръки подчертахме необходимостта да се 
гарантира, че споразумението отстоява основните 
права, особено по отношение на правото на 
съдебна защита. Подчертахме също така 
необходимостта от подобрени защитни механизми 
за всички физически лица и акцентирахме върху 
значението на това да се уточни, че съгласно 
споразумението груповото предаване на 
чувствителни данни е забранено.

@EU_EDPS

Technologies for #bordercontrol: 
data collection should be kept to 
necessary minimum & use should be 
tightly regulated #CPDP2016

Политиката за границите продължава да има 
особено висок приоритет за ЕС през 2017 г., което 
доведе до няколко нови инициативи на ЕС относно 
политики за обезпечаване на сигурността и 
б е з о п а с н о с т т а  н а  г р а н и ц и т е  н а  ЕС. 
Законодателството в тази област повдига особено 
трудни въпроси, свързани с постигането на баланс 
между сигурността и правото на защита на 
данните.

През 2016 г. публикувахме препоръки за това как 
да се гарантира спазването на правата на 
мигрантите и бежанците в отговор на 
пре д л ожението з а  Регламент  относ но 
европейската гранична и брегова охрана. 
Впоследствие предоставихме на Frontex 
становище относно това как Агенцията следва да 
използва правомощията, предоставени ѝ по силата 
на новия регламент, за да обработва ефективно 
личните данни за целите на анализа на риска, 
свързан с контрабандата на хора.

Наред с горното публикувахме становища относно 
преразгледаното предложение на Комисията за 
създаване на Система за влизане/излизане (EES) 
за всички граждани на държави извън ЕС, които 
влизат и излизат от ЕС, и относно Общата 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-02-12_eu-us_umbrella_agreement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-18_ebcg_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-24_letter_leggeri_frontex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
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европейска система за убежище. И в двата случая 
приканихме Комисията да прецени дали някои от 
предложените мерки са наистина необходими за 
постигане на определените от нея цели.

Вътрешни правила и процедури

За да бъдем възприемани сериозно като надзорен 
и консултативен орган, трябва да гарантираме, че 
собствените ни вътрешни правила и процедури и 
практики за защита на данните са адекватни и 
ефективни. Това е дори още по-важно с оглед на 
а дминистративната функция,  която ще 
изпълняваме за новия ЕКЗД.

През 2016 г. служители от отдел „Човешки ресурси, 
бюджет и администрация“ (HRBA) на ЕНОЗД 
работиха съвместно с ДЛЗД на ЕНОЗД за 
разработване и изпитване на нашия инструмент за 
отчетност. Освен това въведохме вътрешни 
политики, например етична рамка, които са 
насочени към повишаване на прозрачността и 
насърчаване на професионализма.

В рамките на нашата подготовка за ЕКЗД сме 
натоварени да гарантираме, че новият орган 
получава достатъчни човешки и финансови 
ресурси от бюджетния орган и че необходимата 
административна организация е налице. Тази 
работа продължи да набира скорост през 2016 г. и 
беше документирана в поредица от фактологични 
справки на ЕКЗД, които описват нашата визия и 
имат за цел да осигурят цялата информация за 
нашите дейности на партньорите ни в Работната 
група по член 29.

Освен това спазваме изцяло нашето задължение 
да отговаряме на искания за достъп до документи 
и сме се ангажирали да повишаваме прозрачността 
на нашата работа, най-вече чрез стартиране на нов 
уебсайт на ЕНОЗД в началото на 2017 г.

Предаване на нашето послание

Работата, която вършим за определяне на 
приоритетите при защита на данните и за заемане 
на водеща роля на международната сцена зависи 
от това да гарантираме, че гласът ни се чува.

Разпространяваме информация за нашата работа 
чрез широк спектър от средства, включително 
онлайн и печатни медии, събития и публикации. 
Нашето софтуерно приложение за ОРЗД, което 
беше актуализирано през 2016 г. с включване на 

окончателно приетите варианти на ОРЗД и 
Директивата относно полицията, правосъдието и 
наказателноправните въпроси, беше особено 
успешна инициатива за осигуряване на 
прозрачност и законодателна отчетност. През 
2016 г. стартирахме и блог, който има за цел да 
предостави по-обстоен поглед върху работата на 
надзорниците.

@EU_EDPS

#EDPS #EUdataP mobile App 
updated today with texts for new 
#GDPR & Directive on police, justice 
& criminal matters

Продължаваме усилията си да достигнем до нови 
аудитории, както чрез интернет, така и по 
традиционни способи, чрез нашите канали в 
социалните медии, чиято популярност бързо 
нараства, или посредством посещения и събития.

Сега, когато погледите на целия свят са насочени 
към Европа, ще работим и занапред с нашите 
партньори в областта на защитата на данните, за 
да превърнем в реалност нашата визия за ЕС, 
който мотивира със своя пример, изпълнявайки 
водеща роля в глобалния диалог относно защитата 
на личните данни и неприкосновеността на личния 
живот в цифровата ера.

Ключови показатели за ефективност 
за 2016 г.

След приемането на Стратегията на ЕНОЗД за 
периода 2015—2019 г. направихме преоценка на 
нашите ключови показатели за ефективност (КПЕ), 
за да вземем предвид новите ни цели и 
приоритети. Новият набор от КПЕ ще ни помогне 
да наблюдаваме и да коригираме, когато е 
необходимо, въздействието на нашата работа и 
използването на ресурсите.

В таблицата по-долу е показана ефективността на 
нашата работа през 2016 г. в съответствие със 
стратегическите цели и плана за действие, 
определен в стратегията на ЕНОЗД.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
https://edps.europa.eu/about-edps/legal-notices/edps-app_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog_en
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В таблицата с КПЕ се съдържа кратко описание на 
всеки от показателите, резултатите към 31 декември 
2016 г. и определените целеви стойности. В 
повечето случаи показателите са съпоставени с 
първоначалните целеви стойности, но има два КПЕ, 
които бяха изчислени за първи път: КПЕ 5 и КПЕ 9.

Резултатите показват, че изпълнението на 
стратегията върви по план, като всички КПЕ 
постигат или надминават съответните целеви 
стойности. С оглед на това на този етап не са 
необходими никакви коригиращи мерки.

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 
31.12.2016 г.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
ЗА 2016 г.

Цел 1: Защитата на данните се цифровизира

КПЕ 1 
Брой инициативи в подкрепа на използването на 
технологиите за подобряване на защитата на данните и 
на неприкосновеността на личния живот, организирани 
от ЕНОЗД самостоятелно или в партньорство

9 9

КПЕ 2
Брой дейности, съсредоточени върху 
интердисциплинарни решения в политиките (вътрешни 
и външни)

8 8

Цел 2: Изграждане на партньорства на световно ниво

КПЕ 3 Брой предприети инициативи във връзка с 
международни споразумения 8 5

КПЕ 4

Брой на случаите, разгледани на международно 
равнище (в Работната група по член 29, Съвета на 
Европа, ОИСР, Световната мрежа по прилагане на 
изискванията за неприкосновеността на личния живот, 
международни конференции), за които ЕНОЗД има 
значителен писмен принос

18 13

Цел 3: Откриване на нов етап за защитата на данните в ЕС

КПЕ 5
Анализ на въздействието на приноса на ЕНОЗД за 
ОРЗД и за Директивата относно полицията, 
правосъдието и наказателноправните въпроси

ОРЗД: високо 
въздействие

Директива: средно 
въздействие 

2016 г. като база за 
сравнение

КПЕ 6
Степен на удовлетвореност на ДЛЗД/КЗД/
администраторите на лични данни от сътрудничеството 
и насоките на ЕНОЗД, включително удовлетвореност на 
субектите на данни по отношение на обучението

88 % 60 %

КПЕ 7
Степен на разрешаване на случаите в (редовно 
актуализирания) списък с приоритети на ЕНОЗД под 
формата на неофициални коментари и официални 
становища

93 % 90 %

Фактори в помощ на реализацията — комуникация и управление на ресурсите

КПЕ 8 Брой посещения на уебсайта на ЕНОЗД 459 370 посещения 
на уебсайта 2015 г. като база за 

сравнение + 10 % 
(195 715 посещения на 
уебсайта; 3631 
последователи в Twitter)

(съставен 
показател)

Брой последователи на профила на ЕНОЗД в Twitter 6122 
последователи 
в Twitter

КПЕ 9 Ниво на удовлетвореност на персонала 75 %
2016 г. като база за 
сравнение — проучване 
на всеки две години
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За 2017 г. в рамките на общата стратегия за 
периода 2015—2019 г. бяха избрани посочените 
по-долу цели. Резултатите ще бъдат отчетени в 
годишния доклад за 2017 г.

Осигуряване на поверителност 
и неприкосновеност на личния живот 
в електронните комуникации

Като част от пакета за защита на данните, който ще 
включва ОРЗД и преразглеждането на правилата, 
приложими за институциите и органите на ЕС, 
Европейската комисия планира да приеме и нови 
правила относно правото на неприкосновеност на 
личния живот в електронните комуникации. ЕНОЗД 
ще даде своя принос към продължаващото 
преразглеждане на Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации. Ще се съсредоточим, наред с други 
въпроси, върху необходимостта принципът на 
поверителност на електронните комуникации, 
заложен в член 7 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 8 от Европейската 
конвенция за правата на човека, да намери 
адекватен израз в законодателството на ЕС.

Подготовка за преразглеждане 
на Регламент (ЕО) № 45/2001

В началото на 2017 г. Комисията ще публикува 
предложение за нов регламент, който да замени 
действащите правила, уреждащи защитата на 
данните в институциите на ЕС. Преразглеждането 
на тези правила засяга пряко ЕНОЗД, тъй като 
определя нашата роля и правомощия като 
надзорен орган и установява правилата, които ще 
прилагаме в институциите и органите на ЕС. С 
оглед на значението на процеса на преразглеждане 
ще отделим значителни ресурси за този процес 
през 2017 г., за да гарантираме, че правилата за 
обработване на данни, приложими към 
институциите, органите, службите и агенциите на 
ЕС, са съобразени във възможно най-голяма 
степен с принципите на ОРЗД. След като текстът 
бъде финализиран, ще актуализираме съответно 
нашите вътрешни процедури и ще оказваме помощ 
на институциите и органите на ЕС във връзка с 
прилагането на новите правила.

Подпомагане на оценката на 
необходимостта и пропорционалността

През 2016 г. публикувахме справочен документ 
относно необходимостта и стартирахме 
консултации със заинтересованите страни. Като 
вземе предвид получената обратна информация, в 
началото на 2017 г. ЕНОЗД ще публикува набор от 
инструменти относно необходимостта. Той ще 
предостави насоки за разработващите политики 
лица и законодателите в ЕС, които отговарят за 
подготовката на мерките, включващи обработване 
на лични данни и засягащи правото на защита на 
личните данни. По-късно ще публикуваме 
справочен документ относно принципа на 
пропорционалност в рамките на законодателството 
на ЕС за защита на данните и ще организираме 
семинари, посветени на конкретни области на 
политиките на ЕС, предназначени за обучение на 
персонала на Комисията и повишаване на неговата 
осведоменост по въпросите на защитата на 
данните.

Повишаване на надеждността 
на границите при зачитане 
на основните права

Във връзка с усилията за справяне с 
предизвикателствата в областите на миграцията и 
вътрешната сигурност, пред които е изправен ЕС, 
бяха предложени редица нови инициативи. ЕНОЗД 
ще продължи да предоставя съвети относно 
последиците за защитата на данните, произтичащи 
от предложенията на ЕС, свързани с прилагането 
на Програмата на Комисията за Съюз за сигурност 
и Плана за действие за засилване на борбата 
срещу финансирането на тероризма. Също така 
ще предложим съвети по някои от планираните 
инициативи, свързани с границите и сигурността 
на ЕС, например ETIAS, преразглеждането на 
ШИС II и ECRIS и оперативната съвместимост 
между тези системи.

Ще наблюдаваме отблизо потенциалното 
въздействие в областта на защитата на данните на 
новата рамка за решения относно адекватното 
ниво на защита при обмена на лични данни с трети 
страни, новите търговски споразумения и 
евентуалните споразумения в сектора на 
правоприлагането. Наред с това ще продължим да 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;qid=1486108258250&amp;from=bg
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:bg:HTML
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-06-16_necessity_paper_for_consultation_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3113#schengen_information_system
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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укрепваме контактите си с Европейския парламент 
и Съвета, като предлагаме съдействие и насоки, 
когато е необходимо.

Подготовка на институциите на ЕС 
за оценка на въздействието върху 
защитата на данните

Ще съсредоточим усилията за подготовка на ДЛЗД 
и администраторите на лични данни в 
институциите на ЕС за техните нови задължения, 
по-специално върху оценките на въздействието 
върху защитата на данните (ОВЗД). ОВЗД е част от 
общия преход към повишена отчетност и дава 
възможност на институциите на ЕС да поемат 
отговорност за осигуряване на съответствие. Тя 
осигурява рамка за оценка на рисковете, свързани 
със защитата на данните и неприкосновеността на 
личния живот, при операциите по обработване на 
данни, които се оценяват като високорискови, и 
подпомага лицата,  които отговарят за 
обработването на данните, да насочат усилията си 
там, където те са най-необходими. Ще продължим 
нашата работа по ОВЗД в срещите ни с мрежата на 
ДЛЗД и ще предоставяме индивидуални насоки, 
където е необходимо.

Ръководство относно технологиите 
и защитата на данните

През 2017 г. ще публикуваме насоки относно 
у п р а в л е н и е т о  и  р ъ к о в о д с т в о т о  н а 
и н ф о р м ац и о н н и те  с и с те м и и  от н о с н о 
компютърните услуги в облак. Също така ще 
продължим работата по нашите насоки относно 
уеб услугите и мобилните приложения, като се 
съсредоточим върху тяхното практическо 
приложение в институциите и органите на ЕС под 
наш надзор. Въз основа на подробен анализ на 
конкретни уебсайтове и приложения, ще 
предоставяме конкретни съвети по конкретни 
случаи.

Преразглеждане на насоките на ЕНОЗД 
относно данните, свързани 
със здравето

През 2017 г. ще преразгледаме съществуващите 
насоки относно обработването на данни, свързани 
със здравето на работното място, и ще развиваме 
допълнително нашия експертен капацитет в 
областта на големите бази данни и здравето. Тези 
насоки са необходими, за да се отчете 

значителното нарастване на обработването на 
данни, свързани със здравето, за целите на 
статистиката, изследванията и науката. Нашата 
цел е да подчертаем всички приложими правила за 
защита на данните и да ги илюстрираме с 
конкретни примери от нашия опит при работата ни 
с уведомления, консултации и жалби. Ще включим 
активно част от ДЛЗД от европейските институции 
и органи, които желаят да споделят своя опит в 
тази област.

Проучване през пролетта

На всеки две години ЕНОЗД провежда общо 
проучване на институциите и органите на ЕС. Това 
проучване е ефикасно средство за наблюдение и 
гарантиране на прилагането на правилата за 
защита на данните в институциите на ЕС и допълва 
инструментите за наблюдение, например 
посещения или проверки. Ще проведем 
следващото проучване през 2017 г.

Развитие на експертния ни капацитет 
в областта на сигурността 
на информационните системи

Ще продължим да развиваме експертния 
капацитет на институцията в областта на 
сигурността на информационните системи и да го 
прилагаме във връзка с нашите дейности за 
проверка и одит. Това включва продължаване на 
надзорната ни работа по широкомащабните 
информационни системи и разширяването ѝ в нови 
области, например надзора на Европол. Ще 
използваме тези знания, когато подготвяме 
инфраструктурата за ЕКЗД в партньорство с 
националните ОЗД.

Международно сътрудничество

Продължаващото сътрудничество с националните 
ОЗД ще бъде от съществено значение през 2017 г. 
Наред с продължаването на нашата съвместна 
подготовка за ОРЗД, с Работната група по член 29 
ще работим съвместно по различни теми, 
включително по програмата за сигурност и новите 
мерки за борба срещу тероризма, международните 
предавания на данни, финансовите данни, 
здравето и развитието на ИТ. Ще работим с ОЗД 
също и в качеството ни на европейски секретариат 
за защита на данните не само за ЕКЗД, но също и 
във връзка с нашата работа за координиран 

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_controller
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=bg#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=bg#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
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надзор на широкомащабните информационни 
системи и надзора на Европол.

Ще дадем, доколкото е възможно, своя принос за 
обсъжданията по отношение на защитата на 
данните и неприкосновеността на личния живот в 
рамките на международни форуми и ще 
продължим диалога с международни организации, 
по-специално чрез организиране на съвместен 
семинар през май 2017 г.

Проект за отчетността

За да се отчете въздействието на предстоящото 
преразглеждане на Регламент (ЕО) № 45/2001 
върху институциите и органите на ЕС, ще 
организираме посещения за предоставяне на 
информация и повишаване на осведомеността. 
Тези посещения ще бъдат насочени главно към 
насърчаване на европейските институции да 
прилагат принципа на отчетност, както и 
специфичните изисквания, които се съдържат в 
новите правила за защита на данните по 
отношение на институциите на ЕС. С оглед на 
целта ни да мотивираме чрез пример, отдел 
„Надзор и правоприлагане“ на ЕНОЗД ще 
сътрудничи с ДЛЗД на ЕНОЗД за по-нататъшното 
развитие на вътрешното прилагане на принципа на 
отчетност. Ще обменяме нашия опит с мрежата на 
ДЛЗД.

Развитие на етичното измерение на 
защитата на данните

Развитието на етичното измерение на защитата на 
данните е един от приоритетите за настоящия 
мандат на ЕНОЗД. Работата на ЕНОЗД и Етичната 
консултативна група (ЕКГ) през 2016 г. доведе до 
повишаване на осведомеността относно етиката в 
областта на цифровите технологии сред 
работещите в сферата на защитата на данните. 
През 2017 г. ЕНОЗД ще продължи да подкрепя 
работата на ЕКГ и да гарантира, че световният 
дебат относно етиката в областта на цифровите 
технологии продължава да е на челно място в 
дневния ред. ЕКГ ще публикува първия си 
междинен доклад и ще организира семинар 
съвместно с ЕНОЗД, за да информира научната 
общност. Наред с това ЕНОЗД ще започне също да 
интегрира етични аспекти в текущата си работа на 
независим регулатор и консултант по политиките, 
а също така ще започне подготовка за откритата 
сесия на международната конференция на 
комисарите по защита на личните данни и 

неприкосновеността на личния живот през 2018 г., 
домакини на която ще бъдат ЕНОЗД и българският 
ОЗД, и която ще съдържа акцент върху етиката в 
областта на цифровите технологии.

Наблюдение на технологичното 
развитие

ЕНОЗД наблюдава новите технологии и оценява 
тяхното въздействие върху неприкосновеността на 
личния живот в съответствие с нашата цел да 
гарантираме, че защитата на данните се 
цифровизира, както е посочено в нашата 
Стратегия. Работа ни в тази сфера обаче не е 
добре популяризирана. По тази причина 
възнамеряваме да повишим видимостта на тази 
работа и да осигурим по-голям достъп до нашите 
заключения чрез по-добра комуникация. Това може 
да включва организиране или участие в семинари, 
които ще допринесат за по-задълбочени анализи и 
ще ориентират по-добре нашето участие в 
обществения дебат. Ще продължим да развиваме 
сътрудничеството с Агенцията на Европейския 
съюз за мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) и възнамеряваме да проведем семинар с 
академични изследователи в областта на 
технологиите с цел подобряване на прякото 
сътрудничество с академичните среди.

Защитата на данните се цифровизира

Член 25 от ОРЗД урежда защитата на данните на 
етапа на проектирането и по подразбиране като 
задължително изискване. Това задължение 
повиши интереса към инженерния подход по 
отношение на неприкосновеността на личния 
живот и послужи като стимул за нови стопански и 
научноизследователски партньорства. IPEN, със 
своите партньори в академичните среди, 
гражданското общество, администрацията и 
промишлеността, има за цел да сътрудничи с 
такива инициативи.  Ще продължим да 
подобряваме инструментите за мрежова 
комуникация и ще укрепваме сътрудничеството и 
съгласуваността, с цел да улесним стартирането и 
подкрепата на новите инициативи. С развитието на 
мрежата ще имаме възможност да организираме 
повече събития на IPEN.

Подготовка за ЕКЗД

ЕКЗД ще замени Работната група по член 29 
съгласно ОРЗД. Тъй като ЕНОЗД следва да 

https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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осигури секретариата за ЕКЗД, трябва да 
гарантираме, че ЕКЗД е готов да започне работа от 
деня на влизане в сила на ОРЗД. Необходимата 
подготвителна работа ще бъде извършена в тясно 
сътрудничество с Работната група по член 29 и ще 
осигурим подходяща преходна организация за 
безпроблемно предаване на правомощията. Ето 
защо ще продължим да участваме в експертния 
екип относно ЕКЗД и Работната група по член 29 за 
осигуряване на секретариата на ЕКЗД. Тази работа 
ще включва осигуряване на необходимата ИТ 
инфраструктура, създаване на работни методи и 
процедурен правилник и осигуряване на 
достатъчно човешки и финансови ресурси.

Ефективен надзор на Европол

На 1 май 2017 г. ще влезе в сила нова рамка за 
защита на данните за Европол, съгласно която 
ЕНОЗД ще поеме отговорността за надзора на 
обработването на лични данни в Европол. 
Подготвяме се за тази нова роля на 
организационно равнище и по отношение на 
човешките ресурси и ще продължим тази дейност 
до 1 май 2017 г., когато ще започне ефективният 
надзор. Новата ни роля ще включва изпълнение на 
нашите стандартни надзорни задачи, включително 
разглеждане на жалби, консултации, обработване 
на искания за информация и извършване на 
пр о вер к и,  к ак то  и  о с ъщес твяв ан е на 
сътрудничество с националните надзорни органи в 
рамките на новосъз да дения Съвет за 
сътрудничество.

Създаване на Цифрова клирингова 
къща

През 2016 г. обявихме намерението си да създадем 
Цифрова клирингова къща. Този форум ще 
обедини агенциите с правомощия в сферата на 
конкуренцията, защитата на потребителите и 
данните, които желаят да обменят информация и 
да обсъждат как да прилагат правилата, които 
охраняват интересите на физическите лица в 
цифровото пространство. В края на 2016 г. 
публикувахме въпросник за допитване до всички 
агенции, желаещи да участват. През 2017 г. ще 
използваме резултатите от допитването, за да 
обсъдим практическите стъпки за постигане на 
по-ефективно гарантиране на упражняването на 
правата. Очакваме през пролетта на 2017 г. да се 
проведе среща на мрежата, последвана от 
конференция или първа открита среща на 
Клиринговата къща през есента на 2017 г.

Награждаване на лицата, които 
прилагат технологии за подобряване 
на неприкосновеността на личния 
живот

ЕНОЗД желае да насърчи разработчиците на нови 
приложения да интегрират в тях технологии за 
подобряване на защитата на неприкосновеността 
на личния живот. Във връзка с това ще учредим 
награда за съобразени с неприкосновеността на 
личния живот приложения за мобилно 
здравеопазване (mHealth), която ще бъде обявена 
за първи път през 2017 г.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;from=BG




КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:
• един екземпляр:  

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• повече от един екземпляр или постери/карти:  
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  
от делегациите в страни извън Европейския съюз 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),  
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) 
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*) информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои 

оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

https://publications.europa.eu/bg/web/general-publications/publications
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm
http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm
https://publications.europa.eu/bg/web/general-publications/publications
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