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Относно проекта

Проектът SMEDATA е разработен за
насърчаване на ефективното прилагане
на Общия регламент относно защитата
на данните (GDPR) чрез
информираност, мултиплициращо
обучение и изграждане на устойчив
капацитет за МСП и техните
асоциации, включително техните
юридически съветници. Проектът има
за цел да осигури специфични и
устойчиви за сектора знания и
прилагане на GDPR чрез инструменти
за самооценка и осведоменост и чрез
подпомагане на разбирането и
спазването на GDPR.
За да постигнат тази амбициозна цел,
партньорите на SMEDATA се стремят
да постигнат следните основни цели:
- Подготовка за ефективно прилагане
на GDPR чрез осведоменост,
мултиплициране на обучение и
устойчиво изграждане на капацитет за
МСП и техните асоциации,
включително техните юридически
съветници;

- Осигуряване на специфични и

устойчиви за сектора знания и

прилагане на GDPR чрез инструменти

за самооценка и осведоменост;

- Подпомагане на разбирането и

спазването на GDPR чрез разработване

на иновативен софтуерен инструмент.

Сред основните планирани дейности за

постигане на тези цели са:

(i) Организиране на множество

събития и обучения за повишаване

на осведомеността в България и

Италия;

(ii) Разработване на инструмент за

самооценка и осведоменост „в

превод“ на GDPR правилата;

(iii) Разработване на мобилно

приложение „GDPR в твоя джоб“;

(iv) Осъществяване на мащабна

кампания за разпространение на

резултатите.

www.smedata.eu

http://www.smedata.eu/


ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.

➢ Сред лекторите бяха г-н Венцислав
Караджов, председател на Комисията за
защита на личните данни на Република
България и Луиджи Монтуори,
ръководител на Службата „ЕС и
международни въпроси“ на Италианския
надзорен орган за защита на данните.

➢ Форумът допълнително обсъди различни
технологични и управленски решения в
подкрепа на МСП при спазването с GDPR.
Христо Константинов, изпълнителен
директор на „АПИС Европа“, представи
иновативното мобилно приложение
„GDPR в твоя джоб“.

➢ Презентации направиха и Ирина Янева –
„Ърнст и Янг България”, както и
представители на Българската агенция за
насърчаване на малките и средни
предприятия и Българската стопанска
камара.

➢ Европейската асоциация на жените
юристи бе представена от нейния
генерален секретар Dace Luters-Thümmel,
която разгледа темата за етичните аспекти
на обработката на данни и опасността от
стереотипи. Д-р Албена Куюмджиева,
програмен ръководител в сектор
„Изследователска етика и интегритет“,
Генерална дирекция Изследвания и
иновации в Европейската комисия, обсъди
правните и етичните аспекти на
обработката на лични данни.

Повече на стр. 3

Международната конференция 
„Предизвикателствата пред малките и 

средни предприятия при прилагането на
GDPR”

На 29 ноември 2019 г. се проведе първата
международна конференция по проект
SMEDATA „Предизвикателствата пред
малките и средни предприятия при
прилагането на GDPR“
Конференцията се състоя в Големия салон на
Съюза на юристи в България.
➢ Сутрешната част на конференцията беше

посветена на предизвикателствата, които
най-често се срещат през първите 555 дни от
прилагането на GDPR. След което беше
обърнато специално внимание на
въпросите, свързани с технологичната
подкрепа за МСП.

➢ Следобедните панели включваха дискусия и
преглед на съществуващите възможности и
правна подкрепа за МСП.

Конференцията пожъна голям успех. Тя
обхвана участието на повече от 170
представители на МСП. Събитието събра
представители на надзорните органи по
защита на данните, бизнеса,
неправителствените организации и
академичните среди. Бяха обсъдени различни
технологични, организационни и правни
аспекти за гарантиране на сигурността на
личните данни. Предложени бяха и много
практически решения на проблемите.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.



ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Международна конференция  
„Предизвикателствата пред

малките и средни предприятия
при прилагането на GDPR“

Продължение от стр. 2

За целите на осигуряване на широк
достъп и участие, на конференцията
бе предоставен симултанен превод.
Беше осигурено и директно излъчване
чрез цифрова телевизия, достъп до
който са предоставени в деня и часа на
събитието чрез уебсайта на проекта
https://smedata.eu, както и уебсайта на
КЗЛД https://www.cpdp.bg и уебсайта
на АПИС Европа https://apis.bg.

Пълният запис на конференцията 
може да бъде намерен на уебсайта на 
проекта: 
https://smedata.eu/index.php/2019/12/11/
gdpr-conference-presentations/

Презентациите на говорителите са 
достъпни на сайта на проекта: 
https://smedata.eu/index.php/documents/

Събития за повишаване на 
осведомеността и обучителни 

семинари

През периода септември - ноември 2019 г.
в България и Италия се проведоха 25
събития за повишаване на осведомеността
и обучението на представители на МСП.
Целта на събитията беше да се повиши
информираността на представителите на
малкия и средния бизнес, както и на
юристите, работещи с малък и среден
бизнес, относно новата правна рамка за
защита на личните данни.
Събитията се проведоха в 8 града в
България (Благоевград, Враца, София,
Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико
Търново), както и в 6 града в Италия
(Флоренция, Салерно, Милано, Козенца,
Генуа, Рим).
Повечето събития бяха организирани
като две паралелни - едно за
представители на МСП и едно за правни
специалисти.

Продължава на стр. 4

Последните няколко месеца бяха много активни във

връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.
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ПОСТИГНАТОТО ДО МОМЕНТА

Събития за повишаване на 
осведомеността и обучителни 

семинари

Продължение от стр. 3

Сред лекторите бяха представители на
националните органи за защита на
данните на България и Италия, EY
България и университета „Рома Тре“.
АПИС Европа представи иновативното
мобилно приложение „GDPR в твоя
джоб“.

814 представители на МСП и правни
специалисти, подпомагащи МСП,
участваха в обучителните събития в
България и над 950 в Италия.

Презентации от обученията са 
достъпни на сайта на проекта: 
https://smedata.eu/index.php/documents/

Бета версията на мобилното приложение

„GDPR в твоя джоб“ беше пусната на 26

септември 2019 г. Иновативното мобилно

приложение има за цел да повиши

осведомеността и да улесни решенията за

защита на данните.

Целта на мобилното приложение е да

запознае гражданите и МСП с Регламент

(ЕС) 2016/679 по лесен за използване и

лесен за разбиране начин, както и да им

даде практически знания и съвети относно

техните права, респективно задължения

съгласно правото на ЕС в областта на

защитата на личните данни.

Потребителският интерфейс и значителни

части от съдържанието са достъпни на

английски, италиански и български език.

Приложението може да бъде свободно

изтеглено от магазините за приложения на

Google (за устройства с Android) и Apple (за

устройства с iOS), като използвате следните

връзки:

➢ Google Play Store

➢ Apple App Store

Последните няколко месеца бяха много активни

във връзка с дейностите по проект SMEDATA.

Екипите в България и Италия участваха в някои

от основните събития на проекта.
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Бета версия на 
мобилното 

приложение  по 
проект SMEDATA 

„GDPR в твоя джоб“

https://smedata.eu/index.php/documents/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ApisEurope.SmeData.Mobile
https://apps.apple.com/tc/app/gdpr-in-your-pocket/id1474950057


ФОКУС

Семинари за „обучение на обучители“

Вторият кръг за повишаване на

осведомеността и обучителните събития в

рамките на проекта SMEDATA включва

организирането и провеждането на 4

обучителни събития за обучителни.

Обучителните събития ще бъдат 4

двудневни мултиплициращи обучителни

семинара за представители на бизнес и

професионални организации. Две от

обучителните събития ще се проведат в

България и две - в Италия.

Ще бъдат разработени учебни материали,

свързани с темата и сферата на участниците,

включително комплекти от лекции,

презентации, информация по практически

въпроси и казуси и др.

Подробен график за организацията на

семинарите скоро ще бъде публикуван на

интернет страницата на проекта SMEDATA.

Финална версия на мобилното
приложение „GDPR в твоя джоб”

Мобилното приложение „GDPR във

вашия джоб“ е в процес на

завършване - в рамките на проекта

скоро ще стартира окончателна

версия на приложението.

В момента се провежда кратък

анонимен онлайн въпросник:

„Проучване на мобилното

приложение„ GDPR в твоя джоб“.

Проучването ще предостави полезна

информация за оценката на

потребителите относно полезността и

функционалността на приложението.

Коментарите и препоръките ще

бъдат взети под внимание преди да

бъде пусната финалната версия.

Работата на екипа на SMEDATA понастоящем е

фокусирана върху две основни области: подготовка на

втория кръг от обучителни събития, както и

разработване на инструмент за самооценка и

осведоменост за спазване на GDPR.

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.

Инструмент за самооценка и осведоменост относно спазването на GDPR

Планирано е проектът SMEDATA да разработи много ефективен инструмент за
самооценка и осведоменост, който МСП могат да прилагат в ежедневните си дейности,
включително когато се въвеждат нови услуги, продукти, процеси или технологии.
Инструментът ще „превежда“ правилата на GDPR в контекста на бизнеса с МСП.

www.smedata.eu

http://www.smedata.eu/


СЛЕДВАЩИ ЦЕЛИ

Януари 2020 - Юли 2020

➢ Провеждане на 4 събития за „обучение на обучители“ в България и Италия;

➢ Завършване на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“ - финална версия

и тестов доклад;

➢ Разработване на инструмент за самооценка и осведоменост относно спазването

на GDPR;

➢ Организиране на международна конференция за МСП и техните асоциации.

Контакти:

За повече информация относно проект SMEDATA
и неговите дейности, моля свържете се с нас 
на следния адрес:

София 1592, България,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Tel.:+359 87 656 3690 
Е-mail: halaminov@cpdp.bg

През следващите месеци по проект SMEDATA ще

бъдат завършени следните дейности:

Съдържанието на този бюлетин представлява мнението на партньорите по проекта SMEDATA 
и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност относно
използването на информацията, която съдържа.
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