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Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) 

е независим европейски орган, създаден с Общия 

регламент относно защитата на данните (ОРЗД), чиято 

цел е да осигурява съгласуваното прилагане на правилата 

за защита на данните в цялото Европейско икономическо 

пространство (ЕИП). Той постига тази цел чрез 

насърчаване на сътрудничеството между националните 

надзорни органи (НО) и издаване на общи насоки за 

ЕИП относно тълкуването и прилагането на правилата за 

защита на данните.

ЕКЗД се състои от ръководителите на НО на държавите от 

ЕС и Европейския надзорен орган по защита на данните 

(ЕНОЗД). Европейската комисия и — що се отнася до 

въпроси, свързани с ОРЗД — Надзорният орган на 

Европейската асоциация за свободна търговия имат 

право да участват в дейностите и заседанията на ЕКЗД 

без право на глас. Надзорните органи на държавите от 

ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) също са членове 

на ЕКЗД, въпреки че нямат право на глас. Седалището на 

Комитета е в Брюксел.

ЕКЗД разполага със секретариат, който се осигурява 

от Европейския надзорен орган по защита на данните. 

Условията за сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД са 

уредени в Меморандум за разбирателство. 

1. АКЦЕНТИ ОТ 2020 Г.

1.1. Принос на ЕКЗД за 
оценката на ОРЗД 

През февруари 2020 г. ЕКЗД и националните надзорни 

органи (НО) дадоха своя принос за оценката и прегледа 

на ОРЗД, предвидени в член 97 от ОРЗД и извършени от 

Европейската комисия. 

ЕКЗД счита, че ОРЗД е утвърдил защитата на данните 

като основно право и е хармонизирал тълкуването на 

принципите за защита на данните. Правата на субектите на 

данни бяха засилени и те са все по-запознати с условията 

за упражняване на своите права. ОРЗД допринася също 

ГАРАНТИРАНЕ НА 
ПРАВАТА НА ЗАЩИТА 
НА ДАННИТЕ В ЕДИН 
ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ

По-подробна информация за ЕКЗД можете да намерите на нашия уебсайт на адрес: 

edpb.europa.eu/edpb_bg.  

https://edpb.europa.eu/edpb_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
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1.4. Първо решение със задължителен 
характер по член 65 от ОРЗД  

На 9 ноември 2020 г. ЕКЗД прие първото си решение за 

разрешаване на спор въз основа на член 65 от ОРЗД. 

Решението със задължителен характер се отнася до 

спора, възникнал след като ирландският НО, действащ 

като водещ НО, издава проект за решение относно 

Twitter International Company и последващите относими и 

обосновани възражения, изразени от няколко засегнати 

НО.   

2. ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО 
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ — 
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

През 2020 г. ЕКЗД прие 10 насоки по теми като понятията 

„администратор“ и „обработващ лични данни“; и 

изпращането на съдържание, насочено към потребители 

на социалните мрежи, както и още три насоки, приети след 

обществена консултация. ЕКЗД издаде и две препоръки.

ЕКЗД също така наблюдаваше процедури, свързани с 

дейностите по съгласуваност, с цел да изясни процеса и 

да гарантира неговата ефикасност за надзорните органи. 

През 2020 г. ЕКЗД издаде 32 становища по член 64 от 

ОРЗД. Повечето от тези становища се отнасяха до проекти 

на изисквания за акредитация на орган за наблюдение на 

кодексите за поведение или сертифициращ орган, както 

и до одобрението на задължителни фирмени правила за 

администратори, представени от различни дружества.  

3. ДЕЙНОСТИ НА НАДЗОРНИТЕ 
ОРГАНИ ПРЕЗ 2020 Г.   

Националните надзорни органи (НО) са независими 

публични органи, които наблюдават прилагането на 

законодателството в областта на защитата на данните. 

Те играят ключова роля при гарантирането на правата на 

физическите лица по отношение на защитата на данните. 

Те могат да правят това, като упражняват корективни 

правомощия. 

На уебсайта на ЕКЗД са публикувани подбрани надзорни 

дейности на НО, свързани с прилагането на ОРЗД на 

национално равнище. 

ЕКЗД публикува на своя уебсайт регистър на решенията, 

взети от националните НО в съответствие с процедурата 

за сътрудничество чрез „обслужване на едно гише“ (член 

60 от ОРЗД). 

3.1. Tрансгранично сътрудничество   

С ОРЗД се въвежда изискване за тясно сътрудничество 

между НО на държавите членки на ЕИП, за да се гарантира 

съгласувано прилагане на ОРЗД и защита на правата на 

физическите лица в цялото ЕИП. Една от задачите е да 

ce координира вземането на решения по отношение на 

трансгранични случаи на обработване на данни. 

Между 1 януари и 31 декември 2020 г. е имало 628 

трансгранични случая, 461 от които са произтичали от 

жалба, а 167 са били с друг произход, като например 

разследвания, правни задължения и/или съобщения в 

медиите.   

Механизмът „обслужване на едно гише“ включва 

изискване за сътрудничество между водещия надзорен 

орган (ВНО) и засегнатите надзорни органи (ЗНО). 

ВНО води разследването и изпълнява основна роля в 

процеса за постигане на консенсус между засегнатите 
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така за повишаване на глобалната видимост на правната 

уредба на ЕС и се счита за модел за подражание извън 

ЕС. В своя доклад ЕКЗД заявява, че счита прилагането на 

ОРЗД за успешно, но признава, че все още съществуват 

редица предизвикателства. Например, недостатъчните 

ресурси, отделени за работата на надзорните органи 

продължават да будят безпокойство, както и липсата 

на съгласуваност при прилагането на националните 

процедури, които оказват въздействие върху механизма 

за сътрудничество между НО. 

Въпреки трудности  ЕКЗД е убеден, че продължаващото 

сътрудничество между НО ще улесни общата култура 

на защита на данните и установяването на съгласувани 

практики. 

Освен това ЕКЗД счита, че е прибързано да се 

преразглежда ОРЗД.

1.2. Въпроси, свързани с мерките 
в отговор на COVID-19

По време на пандемията от COVID-19 държавите членки 

на ЕИП, започнаха да предприемат мерки за наблюдение, 

овладяване и смекчаване на разпространението на вируса. 

Много от тези мерки включваха обработването на лични 

данни, като например приложенията за проследяване на 

контакти, използването на данни за местонахождение или 

обработването на данни за здравословното състояние за 

научноизследователски цели. ЕКЗД предостави насоки 

за това как да се обработват лични данни във връзка с 

пандемията от COVID-19. През този период ЕКЗД отговори 

и на писма от членове на Европейския парламент с искане 

за допълнителни разяснения по въпроси, свързани с 

COVID-19.

1.3. Международно движение на 
лични данни след решението 
по дело Schrems II

На 16 юли 2020 г. Съдът на ЕС (Съдът) постанови 

решението си по дело C-311/18 (Schrems II). Съдът 

разгледа два механизма, които позволяват предаването 

на лични данни от държави от ЕИП към държави извън 

ЕИП (трети държави), а именно Щита за личните данни в 

отношенията между ЕС и САЩ и стандартните договорни 

клаузи (СДК). Съдът обяви за невалидно решението 

относно адекватното ниво на защита, залегнало в 

основата на Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ, като по този начин го направи неприложим 

като механизъм за предаване на данни. Той също така 

постанови, че Решение 2010/87 на Европейската комисия 

относно СДК при предаването на лични данни към лицата, 

които ги обработват, установени в трети страни, е валидно, 

следователно СДК все още могат да се използват като 

възможност за международен трансфер на данни. Това 

е при условие че преди трансфера, износителят (ако е 

необходимо, с помощта на вносителя) оценява нивото 

на защита, осигурено при такова предаване, като отчита 

както СДК, така и съответните аспекти на правната 

система на държавата на вносителя, свързани с достъпа 

до данните от страна на публичните органи на тази трета 

страна. Факторите, които трябва да бъдат отчетени при 

тази оценка, са неизчерпателно посочените в член 45, 

параграф 2 от ОРЗД.

Решението има значителни последици за установените 

в ЕИП субекти, които използват тези механизми, за да 

осигуряват възможност за предаване на лични данни 

към САЩ и други трети държави. ЕКЗД издаде множество 

ръководства, включително списък с често задавани 

въпроси и някои препоръки, относно съдебното решение 

и неговото изпълнение.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_bg
https://edpb.europa.eu/news/news_bg?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_bg?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_bg
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-311%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=bg&avg=&cid=11300588
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_bg
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органи, в допълнение към дейностите за постигане на 

координирано решение по отношение на администратора 

на данни или обработващия лични данни. Между 1 януари 

2020 г. и 31 декември 2020 г. е имало 203 проекта за 

решения, 93 от които са се превърнали в окончателни 

решения, които се публикуват в публичен регистър. 

Процедурата за взаимопомощ дава възможност на 

НО да искат информация от други НО или да поискат 

прилагането на други мерки за ефективно сътрудничество, 

като например предварителни разрешения или 

разследвания. Между 1 януари 2020 г. и 31 декември 

2020 г. НО са започнали 246 официални процедури за 

взаимопомощ. Те са предприели 2 258 неофициални 

процедури. Взаимопомощта се използва и от надзорните 

органи, които искат от компетентния надзорен орган да 

разгледа получените от тях жалби, които не са свързани 

с трансгранично обработване съгласно определението в 

ОРЗД.  

4. КОНСУЛТАЦИЯ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ И ПРОЗРАЧНОСТ 

По време на пандемията от COVID-19 ЕКЗД отговори на 

писма от членове на Европейския парламент с искане 

за допълнителни разяснения по въпроси, свързани с 

COVID-19. ЕКЗД организира събитие за заинтересованите 

страни относно понятието за законен интерес, за да 

събере информация и мнения по този въпрос с оглед на 

разработването на бъдещи насоки. 

След предварителното приемане на насоките, ЕКЗД 

организира обществени консултации с цел да даде 

възможност на заинтересованите страни и гражданите 

да предоставят допълнителна информация, която след 

това се разглежда в последващия процес на изготвяне 

на насоките. През 2020 г. ЕКЗД започна и завърши седем 

такива консултации.

За трета поредна година ЕКЗД проведе проучване 

като част от годишния преглед на дейността на ЕКЗД 

съгласно член 71, параграф 2 от ОРЗД. Въпросите бяха 

съсредоточени върху работата и резултатите на ЕКЗД 

през 2020 г., с акцент върху неговите насоки и препоръки, 

като целта на всички тях бе да се разбере до каква степен 

заинтересованите страни считат, че насоките на ЕКЗД са 

полезни при тълкуването на разпоредбите на ОРЗД, както 

и за да се набележат бъдещи начини за по-добро оказване 

на подкрепа на физическите лица, и организациите в 

областта на защитата на данните.

5. СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ ЗА 2021 Г. 

ЕКЗД определи своята стратегия за периода 2021—2023 г., 

която обхваща четирите основни стълба, определени въз 

основа на неговите стратегически цели, както и набор от 

три ключови действия за всеки стълб, които да спомогнат 

за постигането на тези цели. В началото на 2021 г. ЕКЗД 

прие своята двугодишна работна програма за периода 

2021—2022 г. съгласно член 29 от Правилника за дейността 

на ЕКЗД. Работната програма следва приоритетите, 

определени в стратегията на ЕКЗД за периода 2021—2023 

г., и ще приложи на практика заложените цели.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_bg
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_bg
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_bg.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_bg
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