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Предговор
Мисията на Европейския комитет по защита на 
данните (ЕКЗД) е да гарантира съгласуваното 
прилагане на правилата за защита на личните данни 
в цялото Европейско икономическо пространство 
(ЕИП). Това е залегнало в Общия регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД), който постави началото 
на една нова ера в спазването на правата на 
субектите на данни.  

Полезността на ОРЗД се състои не само в това, че с 
него се установява хармонизирана правна рамка 
за защита на данните в цялото ЕИП — рамка, която 
разшири и засили правомощията на националните 
органи за защита на данните. Влизането в сила 
на ОРЗД също така насърчи повишаването на 
информираността относно правата на защита на 
данните както сред физическите лица, така и сред 
организациите. Това е по-важно от всякога, предвид 
факта, че зависимите от данните технологии имат 
все по-голямо присъствие във всеки аспект от нашия 
живот.  

С наближаването на втората годишнина от влизането 
в сила на ОРЗД, аз съм убедена, че сътрудничеството 
между органите за защита на данните (ОЗД) в ЕИП 
ще доведе до създаване на обща култура на защита 
на данните. Някои предизвикателства все още са 
налице, но ЕКЗД работи по решения, с които да се 
справи с тях и да гарантира съгласуваното прилагане 
на основните концепции, свързани с процедурата на 
сътрудничество. 

В качеството си на ЕКЗД, ние допринасяме за 
съгласуваното тълкуване на ОРЗД, като приемаме 
насоки и становища. През 2019 г. приехме пет 
нови насоки по теми като неприкосновеността 
на личния живот на етапа на проектирането и по 

Андреа Йелинек 
Председател на Европейския комитет по защита на данните

подразбиране и правото „да бъдеш забравен“, както 
и две насоки в техните окончателни версии след 
провеждане на консултации. Също така приехме 
16 становища, които обхващат, наред с други теми, 
оценките на въздействието върху защитата на 
данните, изискванията за акредитация за органите 
за наблюдение на спазването на кодексите за 
поведение и взаимодействието между Директивата 
за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации и ОРЗД. 

Това бе възможно благодарение на 
последователните усилия на всички участници в 
процеса в рамките на ЕКЗД, както и на по-голямото 
участие и ангажираност на заинтересованите страни 
чрез прояви, работни семинари и проучвания.  

В очакване на следващата година чувстваме 
готовност да се справим с нерешените въпроси 
от нашата двегодишна работна програма. Ще 
продължим да приемаме насоки, да насърчаваме 
сътрудничеството в областта на трансграничното 
прилагане на законодателството и да консултираме 
законодателя на ЕС по въпроси, свързани със 
защитата на данните. 

Все повече държави извън ЕС приемат 
законодателството за защита на данните. Така 
тяхното законодателство често се основава на 
основните принципи на ОРЗД. Уверена съм, че в не 
толкова далечно бъдеще ще видим, че защитата 
на правата на субектите на данни се превръща 
в установена в световен мащаб норма. Това ще 
положи и основата за по-сигурни потоци от данни 
и по-голяма прозрачност, както и за засилване на 
доверието в правовата държава. 
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предоставянето на онлайн услуги, посредством 
видеоустройства, принципите на защитата 
на данните на етапа на проектирането и по 
подразбиране и правото „да бъдеш забравен“ от 
търсачките. 

Освен това през 2019 г. след обществени 
консултации бяха одобрени в окончателния им вид 
три насоки, приети през 2018 г. В тях се разясняват 
критериите за акредитация и сертификация и 
териториалният обхват, предвиден в ОРЗД. 

ЕКЗД издаде и препоръка относно проекта на 
списък, представен от Европейския надзорен 
орган по защита на данните (ЕНОЗД) във връзка с 
операциите по обработване, за които се изисква 
оценка на въздействието върху защитата на 
данните (ОВЗД).

2.3.2.  Становища относно съгласуваността
За да гарантира съгласуваното прилагане на 
ОРЗД в случаите с трансгранични последствия, 
ЕКЗД издава становища относно съгласуваността. 
Компетентният надзорен орган (НО) следва да 
отчете становището във възможно най-голяма 
степен. 

През 2019 г. ЕКЗД прие 16 становища относно 
съгласуваността. Осем от тях се отнасяха до 
проектите на списъци, представени от НО във 
връзка с операциите по обработване, за които се 
изисква ОВЗД, както и във връзка с освободените 
от такава оценка операции по обработване. 
Останалите становища се отнасяха до предаването 
на лични данни между органи за финансов надзор 
от ЕИП и органи за финансов надзор извън ЕИП, 
до взаимодействието между Директивата за 
правото на неприкосновеност на личния живот 
и електронни комуникации и ОРЗД, както и 
до разясняването на стандартните договорни 

2.1.  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
Правилникът за дейността (ПД), в който се очертават 
най-важните правила за дейността на ЕКЗД, бе 
приет по време на първото пленарно заседание, 
състояло се на 25 май 2018 г. 

През 2019 г. ЕКЗД прие преработени формулировки 
на членове 8, 10, 22 и 24 от своя ПД, с цел да бъдат 
разяснени изискванията за предоставяне на статут 
на наблюдател, процедурите след приемане на 
становища, както и процедурите за гласуване по 
време на пленарните заседания на ЕКЗД.

ЕКЗД прие и нов член 37 от ПД, с който се създава 
Комитет за координиран надзор във връзка с 
обработването на данни от големи информационни 

Общ преглед за 2019 г.

системи, използвани в институциите на ЕС, както и 
от органите, службите и агенциите на ЕС. 

През 2019 г. Комитетът отговаряше за 
координирания надзор на Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) и Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст). През 2020 
г. обхватът ще бъде разширен, така че да включва 
Европейската прокуратура. В бъдеще целият 
координиран надзор на големите информационни 
системи, органите, службите и агенциите на ЕС 
постепенно ще бъде прехвърлен на комитета. 

2.2.  СЕКРЕТАРИАТ НА ЕКЗД
Секретариатът на ЕКЗД гарантира, че всички 

дейности на ЕКЗД са в съответствие с правната 
рамка, приложима по отношение на ЕКЗД 
като орган на ЕС, както и с неговия ПД. Той е 
основният съставител на становища  и решения 
относно съгласуваността и има ролята на 
институционална памет, чрез която да се 
гарантира последователността на документите 
във времето. Ролята на секретариата на ЕКЗД е и 
да улеснява справедливото и ефективно вземане 
на решения от ЕКЗД и да действа като „портал“ за 
ясна и последователна комуникация.

Като част от своите спомагателни дейности 
секретариатът на ЕКЗД е разработил ИТ 
решения, с които да се осигури ефективна и 
сигурна комуникация между членовете на ЕКЗД, 
включително и Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП). 

През 2019 г. секретариатът на ЕКЗД организира 11 
пленарни заседания и 90 заседания на експертни 
подгрупи. Различните експертни подгрупи 
се съсредоточават върху конкретни области 
на защитата на данните и подпомагат ЕКЗД в 
изпълнението на задачите му.

На последно място, секретариатът на ЕКЗД 
подпомага председателя в подготовката за и 
председателстването на пленарните заседания, 
както и по отношение на нейните речи. 

2.3.  ДЕЙНОСТИ НА ЕКЗД ПРЕЗ 2019 Г.
2.3.1.  Общи насоки
През 2019 г. ЕКЗД прие пет нови насоки, насочени 
към изясняване на обхвата на някои  разпоредби 
на ОРЗД. В приетите насоки се разглеждат 
кодексите за поведение и органите за наблюдение 
на национално и европейско равнище, както 
и изясняването на обработването на лични 
данни при редица обстоятелства, а именно при 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/zalecenia/recommendation-012019-draft-list-european-data-protection_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_bg
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клаузи (СДК), задължителните фирмени правила 
(ЗФП), компетентностите на НО и критериите за 
акредитация за органите за наблюдение.

ЕКЗД действа също така като орган за решаване 
на спорове и издава решения със задължителен 
характер. След 25 май 2018 г. обаче не са 
започвани процедури за решаване на спорове. 
Това показва, че към днешна дата НО са успели 
да постигнат консенсус по отношение на всички 
настоящи трансгранични случаи.

2.3.3.  Законодателни консултации
ЕКЗД консултира Европейската комисия по всякакви 
въпроси, свързани със защитата на личните данни, 
включително относно адекватността на нивото 
на защита на личните данни в трети държави или 
в международни организации. През 2019 г. ЕКЗД 
издаде доклади относно втория и третия годишен 
преглед на решението относно адекватното ниво 
на защита на Щита за личните данни в отношенията 
между ЕС и САЩ, проведени от Европейската 
комисия с цел оценяване на неговата надеждност и 
практическо прилагане. 

В допълнение ЕКЗД издаде становище относно 
взаимодействието между Регламента за клиничните 
изпитвания (РКИ) и ОРЗД, което е поискано от 
генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност 
на храните“ (ГД ЗБХ) на Европейската комисия. 

По отношение на ЕКЗД се прилагат и разпоредбите 
на член 42 от Регламент 2018/1725 по отношение на 
законодателните консултации. Това дава възможност 
на ЕНОЗД и ЕКЗД да координират своята работа с 
цел издаване на съвместно становище. През 2019 г. 
ЕКЗД и ЕНОЗД приеха съвместно становище относно 
аспектите, свързани със защитата на данните в 
рамките на инфраструктурата за цифрови услуги 
в областта на електронното здравеопазване. Това 
становище също беше издадено по искане на ГД ЗБХ.
 
ЕКЗД прие по своя собствена инициатива и 
изявление относно проекта на регламент за 

неприкосновеността на личния живот и електронните 
съобщения и изготви принос относно аспектите, 
свързани със защитата на данните, в Конвенцията 
от Будапеща за престъпления в кибернетичното 
пространство.   

2.3.4.  Други документи
През 2019 г. ЕКЗД прие две изявления. Първото 
изявление се отнасяше до Акта на САЩ за 
спазване на данъчното законодателство във 
връзка със задгранични сметки (FATCA), след 
като Европейският парламент прие резолюция 
относно неблагоприятните въздействия на FATCA 
върху гражданите на ЕС. Второто изявление се 
отнасяше до използването на личните данни в хода 
на политическите кампании с оглед на изборите 
за Европейски парламент през 2019 г. и на други 
избори, които се провеждат в ЕС и извън него.

За да разгледа въпросите, свързани със защитата 
на личните данни в случай на Брекзит без 
споразумение, ЕКЗД прие две информационни 
бележки относно предаването на данни от ЕИП на 
Обединеното кралство съгласно ОРЗД и относно 
ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря 
по информацията в Обединеното кралство е водещ 
надзорен орган.

По искане на Комисията на Европейския парламент 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (LIBE), ЕКЗД издаде доклада на LIBE относно 
прилагането на ОРЗД, в който се прави общ преглед 
на изпълнението и прилагането на ОРЗД и се 
обхващат както механизмът за сътрудничество, 
така и констатациите относно съгласуваността.

На 9 юли 2019 г. председателят на ЕКЗД представи 
изявление пред Съда на Европейския съюз, с което 
поиска устно пледиране по дело C-311/18 (Facebook 
Ireland и Schrems).  

2.4.  КОНСУЛТАЦИИ
След предварителното приемане на насоките 
ЕКЗД организира обществени консултации, за 

да предостави възможност на заинтересованите 
страни и гражданите да споделят своите мнения и 
да предоставят допълнителни данни. През 2019 г. 
ЕКЗД започна пет такива консултации във връзка 
със своите насоки относно кодексите за поведение, 
критериите за сертификация, обработването на 
лични данни при предоставянето на онлайн услуги и 
посредством видеоустройства, защитата на личните 
данни на етапа на проектирането и по подразбиране, 
и правото „да бъдеш забравен“.

ЕКЗД организира прояви за заинтересованите 
страни, за да събере мнения по отношение на 
основни въпроси и да осигури необходимата 
информация за разработването на бъдещи насоки. 
През 2019 г. ЕКЗД организира три такива прояви, 
съсредоточени върху преработената Директива 
за платежните услуги (ДПУ2), понятията за 
администраторите и обработващите лични данни 
и техните отговорности, както и върху правата на 
субектите на данни.

Като част от годишния преглед на дейностите на 
ЕКЗД, определен в член 71, параграф 2 от ОРЗД, за 
втора поредна година, ЕКЗД проведе проучване 
сред заинтересованите страни. Изследването, 
което беше съсредоточено върху съдържанието и 
процеса на приемане на насоките на ЕКЗД, имаше за 
цел да установи до каква степен заинтересованите 
страни считат, че насоките са полезни и практични 
по отношение на тълкуването на разпоредбите на 
ОРЗД.  

Участниците в проучването включваха организации 
и отделни дружества от финансовия, банковия и 
застрахователния сектор, търговията на едро и 
дребно, сектора на информационните технологии, 
дейностите в областта на човешкото здраве и 
социалните дейности и основните права. По-
голямата част от тях бяха установени в Европа, като 
60 % представляваха малки предприятия.

64 % от заинтересованите страни, които участваха в 
проучването, считат насоките за полезни, докато 46 

% ги считат за достатъчно прагматични. Почти 80% 
считат насоките за лесно достъпни; този процент 
се е увеличил спрямо стойността от 64 % през 
2018 г. Като друга положителна информация бяха 
изтъкнати дадените в насоките примери от реалния 
живот и широката им приложимост, чрез която се 
предотвратява разпокъсаността на национално 
равнище. 

Заинтересованите страни насърчиха по-нататъшната 
тълкувателна дейност, имаща за цел разясняване, 
наред с други въпроси, на отношенията между 
администратора и обработващия лични данни, 
както и на правното основание за законния интерес. 
Спазването на ОРЗД от страна на малките и средните 
предприятия остава предизвикателство, но 
участниците в проучването отбелязаха, че насоките 
на ЕКЗД са полезен инструмент за подпомагане на 
неговото прилагане. Общо 40 % от заинтересованите 
страни класифицираха процеса на консултации в 
диапазона от „подходящ“ до „задоволителен“.

2.5.  ДЕЙНОСТИ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 
2019 Г.
Съгласно ОРЗД, НО на държавите членки на 
Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), си сътрудничат тясно, за да гарантират 
съгласуваната закрила на правата на защита на 
данните на физическите лица навсякъде в ЕИП. Една 
от задачите на НО е да си съдействат взаимно и да 
координират вземането на решения по отношение 
на трансгранични случаи на защита на данни.

През отчетния период НО идентифицираха 
конкретни предизвикателства при прилагането на 
механизма за сътрудничество и съгласуваност. По-
специално беше установено, че разпокъсаността 
на националните процесуалните закони има 
отражение върху механизма за сътрудничество 
поради различията в процедурите за разглеждане 
на жалби, позицията на страните в производствата, 
критериите за допустимост, продължителността на 
производствата, крайните срокове и пр. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=BG
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12019-processing_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/outros/statement-32019-eprivacy-regulation_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-contribution-consultation-draft-second-additional-protocol-council_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-statement-012019-us-foreign-account-tax-compliance-act-fatca_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-statement-012019-us-foreign-account-tax-compliance-act-fatca_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ostalo/statement-22019-use-personal-data-course-political-campaigns_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/muu/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_bg
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Освен това ефективното изпълнение от НО на 
правомощията и задачите, които са им възложени 
съгласно ОРЗД, зависи до голяма степен от 
ресурсите, с които те разполагат. Това се отнася 
по-специално до механизма „обслужване на едно 
гише“, чийто успех зависи от времето и усилията, 
които НО могат да отделят за отделните случаи и за 
сътрудничеството. 

Въпреки тези предизвикателства ЕКЗД е убеден, 
че сътрудничеството между НО ще доведе до обща 
култура на защита на данните и до съгласувани 
практики за надзор. Един-единствен набор от 
правила се оказа от полза за администраторите 
и обработващите лични данни на територията на 
ЕИП, тъй като той допринесе за по-голяма правна 
сигурност. Наборът от правила беше полезен и за 
физическите лица, чиито права като субекти на 
данни бяха засилени.  

От началото на прилагането на ОРЗД е имало 807 
процедури за трансгранично сътрудничество в 
Информационната система за вътрешния пазар 
(ИСВП), като 585 от тях са започнати през 2019 г. 425 
от тези процедури за трансгранично сътрудничество 
са вследствие на жалби, докато останалите са 
стартирани по други причини, например вследствие 
на разследвания, правни задължения или 
съобщения в медиите.

Механизмът „обслужване на едно гише“ изисква 
сътрудничество между водещия надзорен орган 
(ВНО) и другите засегнати надзорни органи (ЗНО). 
ВНО води разследването и изпълнява основна 
роля в процеса за постигане на консенсус между 
ЗНО, в допълнение към дейностите за постигане 
на координирано решение по отношение на 
администратора или обработващия лични данни. 
До края на 2019 г. НО са започнали 142 процедури 
за „обслужване на едно гише“, като по 79 от тях има 
окончателно решение.  

Процедурата за взаимопомощ дава възможност 
на НО да искат информация от други НО или да 

поискат други мерки за ефективно сътрудничество, 
като например предварителни разрешения или 
разследвания. От 25 май 2018 г. са започнати 
2 542 процедури за взаимопомощ. Голяма 
част от процедурите (2 427) представляваха 
неофициални процедури за консултация, докато 115 
представляваха официални искания.

През 2019 г. НО не проведоха никакви съвместни 
операции.

Съгласно ОРЗД националните НО имат на 
разположение различни корективни мерки. През 
2019 г. НО установиха редица нарушения на ОРЗД 
и поради това упражниха своите корективни 
правомощия. 

Нарушенията включваха неприлагане на 
разпоредби, като например разпоредби относно 
неприкосновеността на личния живот на етапа 
на проектирането и по подразбиране, правото 
на достъп или правото на изтриване. Много от 
случаите показаха липса на подходящи технически 
и организационни мерки за осигуряване на защита 
на личните данни, което доведе до нарушения на 
сигурността на личните данни. Няколко значими 
инцидента включваха обработването на специалните 
категории лични данни, като политически възгледи, 
кредитна информация или биометрични данни. 
Глобените организации бяха както от частния, така и 
от публичния сектор.
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Основни цели 
за 2020 г.

До края на 2019 г., в средата на изпълнението на своя 
работен план, ЕКЗД постигна значителен напредък 
по отношение на заявените цели и върви към тяхното 
постигане през втората работна година от него. 

През 2020 г. ЕКЗД ще се стреми да предостави 
насоки по отношение на администраторите и 
обработващите лични данни, правата на субектите на 
данни и понятието за законен интерес. Той ще засили 
и своята работа в контекста на високите технологии, 
като свързани превозни средства, блокови вериги, 
изкуствен интелект и гласови асистенти. 

ЕКЗД ще продължи да съветва Комисията по въпроси 
като трансграничните искания за достъп до данни 
за електронни доказателства, преразглеждането 
или въвеждането на решения относно адекватното 
ниво на защита при предаването на данни на 
трети държави и евентуалното преразглеждане 
на споразумението между ЕС и Канада относно 
резервационните данни на пътниците (PNR).  

В допълнение към работата, очертана в работния 
план, през 2020 г. ЕКЗД ще предостави насоки 
относно отражението върху защитата на личните 

данни във връзка с борбата срещу COVID-19, както по 
своя собствена инициатива, така и след консултации 
с Европейската комисия.

ЕКЗД е поел ангажимент също така да 
задълбочи съществуващите отношения между 
заинтересованите страни и да създаде нови такива. 
Членовете на ЕКЗД, както и председателят и 
заместник-председателите на ЕКЗД ще продължат да 
взимат участие в съответните конференции и речи. 

Секретариатът на ЕКЗД ще продължи да 
осигурява хармонизиран подход по отношение 
на комуникацията. Това включва по-нататъшно 
насърчаване на ангажираността на гражданите 
с дейностите на ЕКЗД чрез присъствието му 
в социалните медии, както и засилване на 
сътрудничеството с НО. За тази цел ЕКЗД ще 
поддържа и ще укрепва мрежата от служители на НО, 
отговарящи за връзките с медиите и комуникацията.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_bg
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