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…Future is not only what you dream, 
    future is what you make… 



Независим орган на ЕС, допринасящ за 
цялостното и еднакво прилагане на 

ОРЗД в ЕС 

Отделен надзорен орган 

Създаден по силата на Общия регламент 
на 25 май 2018 г. 

Разследващ орган 

В състава му влизат  представители на 
всички 28 национални надзорни органи 

от ЕС, ЕНОЗД и ЕК  

Правоприлагащ орган 

Какво е ЕКЗД Какво не е ЕКЗД 

Европейски комитет по защита на данните 



Дейност на ЕКЗД – насоки 
  16 Насоки от бившата Работна група по чл. 29, приети и утвърдени от ЕКЗД 

 

Нови насоки: 

- Насоки 1/2018 относно сертифицирането; 

- Насоки 2/2018 относно дерогациите по чл. 49 от ОРЗД; 

- Насоки 3/2018 относно териториалния обхват (чл. 3) от ОРЗД – приети след обществена 
консултация; 

- Насоки 4/2018 относно акредитацията на сертифициращи органи по чл. 43 от ОРЗД; 
- Насоки 1/2019 относно кодексите за поведение и органите за наблюдение съгласно ОРЗД. 

  

  Становища: 

- 27 (+14) Списъци на видовете операции по обработване на лични данни, за които се 
изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните съгласно чл. 35, 
пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

- Становище № 27/2018 по проекта на решение относно адекватното ниво на защита на 
личните данни в Япония. 



Дейност на ЕКЗД – правоприлагане 

Правоприлагането на ОРЗД – единствено от надзорните органи на 
държавите-членки на ЕС 

 
Роля на ЕКЗД: 

 - насърчаване на сътрудничеството и ефективния обмен на        
                  информация и добри практики между националните надзорни органи; 

 - дава насоки с цел еднакво разбиране и прилагане на нормте; 

 - произнасяне по спорове между водещ и засегнат(и) надзорни органи. 
 

 Експертните подгрупи по ЕКЗД и проект на стратегия за правоприлагане – 

подпомага и не замества националните надзорни органи 

 

 



Дейност на ЕКЗД – Обслужване на едно гише 
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Съответствие с ОРЗД – съвместно начинание 

Съответствие 

Осведоменост 

Отчетност Съгласуваност 

Правоприлагане 



Гарантиране правото на защита на личните данни при обработването им 
от частноправни и публично правни администратори/обработващи; 
 

Налагане на обществена среда, в която неприкосновеността на 
личността и личното пространство се гарантира чрез система от мерки 
за превенция, отчетност и контрол (ПРЕВЕНЦИЯ): 
 

- разработване на национална правна рамка; 
- провеждане на информационно-разяснителна кампания; 
- подпомагане на публичния сектор, бизнеса и медиите при прилагане на 

новите правила чрез практически насоки и обучения. 

Предизвикателства пред прилагането на GDPR в 
България 



Сектори с постъпили значителен брой жалби: 
- телекомуникации и доставчици на комунални услуги; 
- банки и небанкови финансови институции; 
- пощенски услуги; 

 
 Броят на жалбите подадени срещу държавни институции е в пъти по-

малък от тези срещу администратори/ обработващи в частния сектор  
 

Предизвикателства пред прилагането на GDPR в 
България 



Предизвикателства пред прилагането на GDPR в 
България 



Предизвикателства пред прилагането на GDPR в 
България 

2016, 2017, 2018 г. - разяснителна кампания: 
- над 7 000 човека участвали в разяснителните мероприятия на КЗЛД; 
- консултации по телефона – над 6000 на година; 
- становища – над 3 пъти увеличение в исканията на администраторите за 

разяснение по приложението на новите правила; 
 

2019 г. - практическото прилагане на GDPR и националната правна рамка 
- 976 500 лв. наложени санкции към месец ноември 2019 г. (без НАП и ДСК); 
 



Гражданите и защитата на 
техните права остават основен 

приоритет на КЗЛД 



Благодаря Ви за вниманието! 
 

Повече информация: 
www.edpb.europa.eu 

www.cpdp.bg 

http://www.edpb.europa.eu/
http://www.cpdp.bg/

