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Цели
Общата цел на проекта SMEDATA е да се гарантира ефективното 
прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) 
чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение 
и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни 
предприятия (МСП) и правни специалисти.
За да постигнат тази амбициозна цел, партньорите по проекта SMEDATA 
ще положат усилия в постигането на следните специфични цели:

• Създаване на методология за разработване на инструмент за 
самооценка и повишаване на осведомеността, като по този начин 
се осигури устойчив подход за тяхното прилагане

• Подпомагане на разбирането и съответствието с GDPR чрез 
разработването на иновативно софтуерно приложение

Планирани дейности и 
очаквани резултати
Awareness and Training
Ще бъдат организирани 24 еднодневни осведомителни и обучителни 
събития – 12 в България и 12 в Италия, и 4 двудневни мултиплициращи 
обучителни семинара за представители на бизнеса и професионалните 
организации – 2 в София и 2 в Рим.

Инструмент за самооценка
Ще бъде разработен ефективен инструмент за самооценка и повишаване 
на осведомеността, който ще „превежда“ правилата на GDPR и ще 
подпомага МСП в следните направления:

• Как да въведем GDPR в ежедневието на малките и средни 
предприятия

• Как да оценим въздействието на GDPR в различните икономически 
сектори

• Как да извършим оценката на въздействието върху защитата на 
данни (ОВЗД) в малките и средни предприятия

• Как да повишим осведомеността сред заинтересованите страни 
в малките и средни предприятия – служители, управители, 
собственици, подизпълнители, клиенти

• Как да осигурим продължаващо обучение по въпроси, свързани с 
GDPR



Мобилно приложение
Ще бъде разработено мобилно приложение, което да подпомага 
гражданите и МСП в разбирането и привеждането в съответствие с 
GDPR. Мобилното приложение „GDPR in Your Pocket“ ще: 

• Предлага ръководство и практически съвети за МСП при взимане на 
решения по прилагането на GDPR и осигуряването на съответствие

• Дава на гражданите лесен и бърз достъп до информация за техните 
права в качеството им на субекти на лични данни

Разпространение и комуникация
Ще бъде разгърната широкоспектърна разпространителна кампания 

с цел:
• Промотиране на ползите, които настоящите правила за защита 

на личните данни ще донесат за бизнеса и гражданите, чрез 
популяризиране и разпространение на главните проектни резултати

• Организиране на две международни конференции – в София и Рим, 
където представители на бизнес организациите, гражданското 
общество и органите по защита на данните от цяла Европа ще 
бъдат събрани заедно, за да споделят техния опит и най-добри 
практики по отношение на съответствието с правилата на GDPR

Целеви групи  
• Микро, малки и средни предприятия – МСП играят водеща роля 

в икономическото развитие на всички държави-членки на ЕС. Най-
голям брой работници и служители са назначени в МСП

• Юристи – тъй като се занимават с проблемите относно защитата 
на личните данни в контекста на МСП, те играят ключова роля 
за превръщане на правните изисквания в съобразени със 
закона практически мерки и процедури, целящи постигането на 
съответствие с новата регулаторна рамка 

• Граждани – проектните дейности отделят значително внимание на 
осигуряването на достатъчно знания за гражданите по отношение 
на ефективното упражняване на техните права в качеството им на 
субекти на лични данни



Проектен консорциум:
Проектният консорциум се състои от седем партньора от две държа-
ви-членки на ЕС – България и Италия, като има представители на всички 
основни заинтересовани страни в защитата на личните данни: органи 
по защита на данните, частни компании, НПО и академични институции.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
(Координатор)
Бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2, София 1592, България
+359 87 656 3690
www.cpdp.bg 

СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ИТАЛИЯ
Пл. „Ди Монте Ситорио“ 121, Рим 00186, Италия
www.garanteprivacy.it

АПИС ЕВРОПА
Ул. „Постоянство“ 67Б, вх. Б, София 1111, България
www.apis.bg

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ул. „Пиротска“ № 7, етаж III,София 1000, България
www.sub.bg

ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ
Бул. „Цариградско шосе“ 47A, ет.4, София 1124, България
www.ey.com

УНИВЕРСИТЕТ РОМА ТРЕ
Ул. „Виа Остиенсе“ № 159,Рим 00154, Италия
www.uniroma3.it

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ АДВОКАТИ – 
БЪЛГАРИЯ
Ул. „Шипка“ 36, ет. 3, София 1504, България
www.ewla.org

Disclaimer: Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на 
партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската 
комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

Този проект се финансира от Програма „Права, 
равенство и гражданство“ на Европейския съюз


