
ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ 
ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ СПРЯМО 
НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
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НАКРАТКО ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

▪ Какво представлява Общият регламент
относно защитата на данните
(„Регламент“) и как той променя уредбата?

▪ Защо и как Регламентът е относим към
дейността на нотариусите?

▪ Кои са някои от важните положения съгласно
Регламента във връзка с обработването на
лични данни от нотариусите?

▪ Какви могат да са последиците за нотариусите
в случай на нарушение?

▪ Как могат нотариусите да приведат дейността
си в съответствие с Регламента?

▪ Какво предстои до 25 май 2018 г. и какво
следва след тази дата?
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (т. нар. “GDPR”) | 1

Регламентът = РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 

април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването 

на лични данни и относно свободното движение 
на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните).
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (т. нар. “GDPR”)| 2

▪ Приет април 2016 г.; в сила от 25 май 2018 г.
▪ Единна уредба за целия ЕС.
▪ Възпроизвежда действащата Директива 95/46/EО и надгражда върху

нея.
▪ Определя правилата за защита на физическите лица във връзка с

обработването на лични данни.
▪ Има приложение спрямо всички администратори и обработващи

лични данни, установени в ЕС, и /или спрямо обработването на лични
данни на лица, намиращи се в ЕС.

▪ „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано
физическо лице или физическо лице, което може да бъде
идентифицирано по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (т. нар. “GDPR”)| 3

▪ „субект на данните“ е всяко идентифицирано физическо лице или физическо
лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните;

▪ „обработване“ на лични данни е всяка операция/и с лични данни чрез
автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или
друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

▪ Новото: Регламентът изисква активно поведение от администраторите;
постоянна грижа и отчетност; доказване на продължително спазване на
правилата.

▪ Има пряко действие; при евентуално противоречие с ЗЗЛД, прилага се
Регламентът.

▪ Регламентът и ЗННД.
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Регламентът и нотариусите и нотариалната 
дейност – основни положения | 1

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност („ЗННД“):

▪ Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в
законите нотариални действия – чл. 2;

▪ При изпълнение на своите функции нотариусът се подчинява само на закона –
чл. 17;

▪ Служебният архив на нотариуса е неприкосновен – чл. 21;

▪ Нотариусът е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали
му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо
облагодетелстване – чл. 26;

▪ Нотариусът е длъжен да води служебен архив и нотариални книги и регистри,
като част от служебния архив на нотариуса е част от информационна система
към Нотариалната камара – чл. 28 и сл.;

▪ Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно
неизпълнение на неговите задължения, съгласно ЗЗД, но не повече от
удостоверения материален интерес и държавата не отговаря за действията на
нотариуса – чл. 73.
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Регламентът и нотариусите и нотариалната 
дейност – основни положения | 2

Регламентът е изцяло приложим към дейността на нотариусите и те трябва да 
съобразяват всяко обработване на лични данни с изискванията му:

▪ Нотариус – администратор на лични данни, установен в  България; 

▪ Професионалната тайна по ЗННД – законово установено задължение за 
защита на личните данни;

▪ Лицата спрямо или за които се извършват нотариалните действия – субекти 
на данните;

▪ Нотариусът трябва да обработва лични данни на валидно правно основание 
и да изпълнява задълженията си на администратор съгласно Регламента;

▪ Нотариусът е задължен да спазва правата на лицата относно защитата на 
личните им данни; 

▪ При неспазване на Регламента нотариусът може да понесе 
административно-наказателна и имуществена отговорност.
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Някои важни положения 
съгласно Регламента | 1

Принципи, свързани с обработването на лични данни:

Рецитал (26): Принципите за защита на данните следва да се прилагат по
отношение на всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е
идентифицирано или може да бъде идентифицирано.

▪ Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

▪ Ограничение на целите;

▪ Свеждане на данните до минимум;

▪ Точност;

▪ Ограничение на съхранението;

▪ Сигурност и поверителност; и

▪ Отчетност.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 2

Законосъобразност. Валидно правно основание:

Член 6
Законосъобразност на обработването
1.Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от
следните условия:
a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или
повече конкретни цели;
б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е
страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването
на договор;
в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага
спрямо администратора;
г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице;
д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или
на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни,
по-специално когато субектът на данните е дете.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 3

Законосъобразност. Валидно правно основание:
Член 6
….
3.Основанието за обработването, посочено в параграф 1, букви в) и д), е установено от:
….
б) правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.

Целта на обработването се определя в това правно основание или доколкото се отнася до
обработването по параграф 1, буква д), то трябва да е необходимо за изпълнението на
задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които
са предоставени на администратора. Това правно основание може да включва конкретни
разпоредби за адаптиране на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент,
inter alia общите условия, които определят законосъобразността на обработването от
администратора, видовете данни, които подлежат на обработване, съответните
субекти на данни; образуванията, пред които могат да бъдат разкривани лични данни, и
целите, за които се разкриват; ограниченията по отношение на целите на разкриването;
периодът на съхранение и операциите и процедурите за обработване, включително мерки
за гарантиране на законосъобразното и добросъвестно обработване, като тези за други
конкретни случаи на обработване съгласно предвиденото в глава IX. Правото на Съюза или
правото на държавата членка се съобразява с обществения интерес и е пропорционално
на преследваната легитимна цел.
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Някои важни положения 
съгласно Регламента | 4

Законосъобразност. Валидно правно основание:

….

Т.е. приложими към дейността на нотариусите биха били следните правни
основания:

▪ необходимост при упражняването на официални правомощия;

▪ необходимост за изпълнение на законово задължение; и

▪ необходимост за изпълнението на договор.

Конкретна цел – необходимост – основание

“Необходимо“ обработване – няма алтернативно решение; необходимостта е
обективна и пряка, по същество.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 5

Прозрачност. Задължения за предоставяне на информация:

▪ Предварително уведомление (чл. 13 от Регламента) дължи се от администратора в
момента на получаване на личните данни:
✓ данните, които идентифицират администратора;
✓ целите на обработването, както и правното основание за обработването;
✓ получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
✓ когато е приложимо, намерението на администратора да предаде личните данни на

трета държава;
✓ срока за съхранение на данните;
✓ съществуването и начините за упражняване на правата на субектите на данни спрямо

администратора;
✓ информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно

изискване, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни
и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени; и

✓ съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително
профилирането.

▪ Предоставяне на информация на субекта на данни в случай на поискване.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 6

Принцип на свеждане на данните до минимум:

▪ Данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във
връзка с целите, за които данните се обработват.

▪ Цел на обработването.

▪ Необходимост.

▪ Псевдонимизация.

▪ Срок.

▪ Анонимни данни.
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Някои важни положения 
съгласно Регламента | 7

Задължения и отговорности на администратора – принципите за добросъвестност,
сигурност и поверителност:

• „…администраторът въвежда подходящи технически и организационни
мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването
се извършва в съответствие с настоящия Регламент. Тези мерки се
преразглеждат и при необходимост се актуализират.“ – чл. 24 от
Регламента.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 8

Задължения и отговорности на администратора – принципите за добросъвестност,
сигурност и поверителност:

……

▪ Задължение за грижа и за сигурност – техническа и организационна обезпеченост на
данните;

▪ Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране – чл. 25.

▪ Внимателен избор на обработващ данните; задължително съдържание на договора с
обработващия данните;

▪ Задължения спрямо субектите – да ги информира за правата им и да им осигури
възможност да ги упражняват.

▪ Уведомяване на КЗЛД и на субектите в случай на нарушена сигурност.
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Някои важни положения съгласно 
Регламента | 9

Отчетност. Задължения на администратора, свързани с отчетността:

▪ Регистър за дейностите по обработване – чл. 30 от Регламента; минимум
съдържание.

▪ Оценка на въздействието върху защита на личните данни – чл. 35 от
Регламента:

▪ Начин да се демонстрира отчетност;

▪ Представлява анализ и оценка на риска за субектите на данни във връзка с
техните лични права и свободите от обработването на данните;

▪ Минимално задължително съдържание;

▪ Въвеждане на мерки и решения, с които се намаляват установените рискове;

▪ Актуализа се при промяна на риска.

▪ Длъжностно лице по защита на личните данни – чл. 37 от Регламента:

▪ Задължително за администратори на данни за голям брой субекти;

▪ Съветник по въпросите на защита на личните данни; лице за контакт с КЗЛД и
субектите на данни;

▪ Специална квалификация и сертифициране от КЗЛД.
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Някои важни положения 
съгласно Регламента | 10

Права на субектите на данните:

▪ Право на информация;

▪ Право на коригиране;

▪ Право на изтриване; право на ограничаване на обработването и право на
преносимост – NB! При нотариалната дейност тези права са ограничени;

▪ Право на възражение – NB! Субектът на данните може, по всяко време и
на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу
обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на
член 6, параграф 1, буква д) или е) от Регламента;

▪ Право на жалба до КЗЛД;

▪ Право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решения, вкл.
профилиране.
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Привеждане в изпълнение на 
изискванията на Регламента

Отговорност и санкции в случай на нарушение:

▪ КЗЛД е основният компетентен орган по надзора.

▪ Административно-наказателна отговорност: от задължителни предписания до
налагане на глоби в размер до 2% от общия годишен оборот или 10 млн. евро
или, съответно, до 4 % от общия годишен оборот или 20 млн. евро, която от
двете суми във всяка двойка е по-голяма.

▪ Право на субектите да подадат жалба до КЗЛД.

▪ Право на субектите да търсят обезщетение от администратора за претърпени
имуществени и неимуществени вреди – NB! Тази имуществена отговорност ще е
различна от договорна отговорност по чл. 26 от ЗННД и не може да бъде
ограничавана.

▪ Тежест на доказване: администраторът отговаря освен ако докаже, че по
никакъв начин не е отговорен за събитието, причинило вредата. Субектът на
данни носи тежестта за доказване на размера на вредите.
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Как нотариусите могат да приведат
дейността си в съответствие? | 1

▪ Не чакайте 25 май 2018 г.

▪ Предстои по-застегнат и сложен режим, а санкциите за неспазване са съществени:
добре е да се подготвите.

▪ Да се започне работа за привеждане в съответствие веднага.

▪ Преглед (одит) и анализ на обработването на лични данни на две нива:

▪ общо за гилдията чрез/в Нотариалната камара; и

▪ всеки нотариус за обработването в неговата/нейната кантора.

Какви данни, на какво основание, на кого се прехвърлят, на какви носители,
как се справят с исканията на субектите и пр.;

От правна и ИТ гледна точка;

Информационната система на Нотариалната камара.
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Как нотариусите могат да приведат 
дейността си в съответствие? | 2

▪ установяване на пропуските и идентифициране на нуждата от нови документи и
процедури отново на две нива:

▪ Нотариална камара; и

▪ Отделен нотариус.

▪ Разработване и въвеждане в обръщение на необходимите документи
(уведомления до клиентите), правила, процедури.

▪ Преглед на процесите и системите;

▪ Обучение на персонала, пряко ангажиран с обработването – изключително
важно.
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Какво предстои до 25 май 2018 г.
и какво следва след тази дата

▪ 25 май 2018 г. е начало на новите правила на „играта“;

▪ Периода до 25 май: гратисен/пробен период; време за подготовка;

▪ Какво очакваме от българския законодател и надзор:

✓ ЗИД на ЗЗЛД – не е ясно дали ще засегне и ЗННД или ще се ограничи до
повторение на Регламента. Изменение на действащата подзаконова уредба.

✓ Тълкувания, насоки, ръководства по прилагането на Регламента от КЗЛД.

✓ Обучение и сертифициране на длъжностни лица по защита на личните данни.

▪ След 25 май: работата продължава, но при новите правила: подгответе се за повече
въпроси от клиенти, повече отчетност, повече разходи за сигурност и грижа.
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ВЪПРОСИ
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София 1000  I бул. „Цар Освободител“ № 10
T: +359 2 932 1100   I   F: +359 2 980 3586

Schlegelstrasse 29  I  10115 Berlin (Mitte)  I  Germany
T: +49 30 2758 1561  I  F: +49 30 2758 1562

София

Берлин

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

адвокат Ралица Гуглева
Адв. Ралица Гуглева е старши адвокат в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ с над 10-годишен 

практически опит.
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