
SMEDATA II
Οсигуряване най-високо ниво на 
поверителност и защита на личните 
данни чрез иновативни инструменти 
за малките и средни предприятия и 
гражданите



Проектът SMEDATA II

Финансиране: Проектът SMEDATA II е съфинансиран от 
Европейската комисия по програма „Права, равенство и 
гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз.

Очаквана стойност на проекта: €216,304.78

Финансова подкрепа от ЕС: €173,043.82

Продължителност: 1.01.2021 – 30.06.2022



SMEDATA II консорциум

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



SMEDATA II консорциум

• Комисия за защита на личните данни - България

• Европейска асоциация на жените юристи - България

• Апис Европа

• Съюз на юристите в България

• Адвокатско дружество „Ърнст и Янг“ - България 

• Университет „Рома Тре“

Близо 12% от 
гражданите на ЕС

Над 9% от 
територията на ЕС



Основните цели на проекта SMEDATA II са:

• 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 правните специалисти.

• Подпомагане на разбирането и спазването на GDPR чрез надграждане на
мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“.

Цели на проекта SMEDATA II



Управление и координация

Осведоменост и обучение

Надграждане на мобилното приложение

Разпространение и комуникация

SMEDATA II работни пакети



Управление и координация

SMEDATA II работни пакети

Цели на работния пакет:

• Да осигури правилното изпълнение на всички планирани дейности по
проекта.

• Да улесни изпълнението на проекта по най-ефективния и подходящ начин.

• Да се осигурят условия за разработване на очакваните резултати от
проекта и за постигане на целите на програма „Право, равенство,
гражданство 2014-2020“.

• Да защити интереса на Европейския съюз.



Осведоменост и обучение

SMEDATA II работни пакети

Ще бъдат организирани 6 еднодневни семинара с цел обучение и 
повишаване на осведомеността:

• 3 в България и

• 3 в Италия и

Разработени материали за електронно обучение за МСП.



Надграждане на мобилното приложение

SMEDATA II работни пакети

• Правното съдържание на раздела „Правна библиотека“ на „GDPR в твоя джоб“ ще
бъде разширено със съответното национално правно съдържание на Франция и
Германия. Потребителският интерфейс, включително всички съществуващи раздели,
ще бъде преведен и на френски и немски език.

• Обновената версия на мобилното приложение е достъпна за потребители на
мобилни устройства (iOS и Android), както и на настолни устройства (Windows 10).
Потребителският интерфейс на приложението ще бъде на пет езика. Няколко нови
инструмента са добавени в различни подраздели.

• Функционалността на инструментите се разширява с нови функции, като вградени
връзки и разширени коментари.



Разпространение и комуникация

SMEDATA II работни пакети

Ще бъде разгърната широкоспектърна кампания с цел :

• Промотиране на ползите, които регулаторната рамка за защита на
личните данни носи на МСП и гражданите, чрез популяризиране и
разпространение на основните проектни резултати;

• Организиране на международна конференция в Брюксел, където
представители на бизнес организациите, гражданското общество и
органите по защита на данните от цяла Европа споделят опит и най-добри
практики по отношение на съответствие с правилата на GDPR.



• SMEDATA II продължава да е насочен към юристите на МСП и представителите на
МСП;

• SMEDATA II продължава да цели създаването на достъпен и устойчив механизъм за
прилагането на GDPR от МСП, и по-специално, от техните сдружения;

• SMEDATA II цели осигуряване на незабавен достъп до последните новости по
отношение на поверителността и защитата на личните данни, както и
персонализирани практически съвети за това как да упражняваме правата си и да
изпълняваме своите задължения.

… защото устойчивостта има значение



• Микро, малките и средните предприятия – МСП играят водеща роля в
икономическото развитие на всички държави-членки на ЕС. Най-голям брой
работници и служители са назначени в МСП;

• Юристите – 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;

• Гражданите – 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.

SMEDATA II Бенефициенти



• Организационни срещи по проекта
• План за управление и преодоляване на риска
• Обновена методология на обученията
• Разяснително обучение в България
• Разяснително обучение в Италия
• Разработени материали за електронно обучение на МСП
• Оценителен доклад
• Разширение на съдържанието и езиците на мобилното приложение
• Надградена версия на мобилното приложение
• Обновяване на сайта на проекта
• Проектна брошура
• Обновяване на презентационните слайдове
• Бюлетин
• Статии
• Прессъобщения
• Международна конференция за МСП и техни сдружения в Брюксел

SMEDATA II резултати



SMEDATA II важни събития
Обновяване на методологията за обучението и 

модулите

РП2 6ти месец

Надграждане на мобилното приложение РП3 11ти месец

Провеждане на осведомителните и обучителни 

събития

РП2 14ти месец

Разработени материали за електронно обучение 
за МСП

РП2 14ти месец

Оценка на проведените обучителни дейности РП2 16ти месец

Международна конференция за МСП РП4 17ти месец



SMEDATA II времеви график

Работен пакет /Дейност 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Работен пакет 1 – Управление и координация на проекта

Д1 – Управление на проекта

Д2 – Финансово управление

Д3 – Администрация на проекта

Д4 – Осигуряване на качеството и управление на риска

Д5 – Създаване на работна група от заинтересовани страни

Работен пакет 2 – Осведоменост и обучение

Д1 – Актуализиране на вече изработените обучителни материали

Д2 - Събития за повишаване на осведомеността и обучение

Д3 – Излъчване на живо и запис на събития

Д4 – Оценка 

Работен пакет 3 – Актуализиране на мобилното приложение

Д1 - Разширение на съдържанието и добавяне на нови езици

Д2 - Актуализация на българското и италианското съдържание

Д3 – Надграждане на мобилното приложение

Работен пакет 4: Разпространение и комуникация

Д1 – Кампания за разпространение и комуникация на проекта

Д2 – Организиране на международна конференция в Брюксел



Благодаря Ви за вниманието!

За повече информация:

https://smedata.eu

Правна бележка: Тази публикация представя единствено становището на партньорите по проекта 
SMEDATA II, които са изцяло отговорни за нейното съдържание. Европейската комисия по никакъв начин 
не носи отговорност за последваща употреба на информацията, която тя съдържа.

https://smedata.eu/

