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ДЕН НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
На 28 януари 2020г. Съветът на Европа отбелязва 14 - ото издание на Деня на защита на данните. 

Тази инициатива има за цел да повиши информираността на хората за добрите практики в тази област, да 

ги информира за техните права и как да ги упражняват.. Празнуван ежегодно на същата дата, Денят на 

защита на данните отбелязва годишнината от откриването за подписване на Конвенция 108 , глобалната 

Конвенция за защита на данните.  

Националните органи за защита на данните, които са партньори по проекта SMEDATA – Комисията за 

защита на личните данни на Република България и Италианският надзорен орган за защита на данните 

(Garante per la protezione dei dati personali), ще организират редица дейности за отбелязване на Европейския 

ден за защита на данните. Повече информация можете да намерите на официалните уеб страници на 

институциите. 

Денят на защита на данните сега се отбелязва в световен мащаб и се нарича „Ден на поверителност“ извън 

Европа. 

Източник: https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day 

 

В Хартата на основните права на ЕС се посочва, че гражданите на ЕС имат право на защита на личните си 
данни. В членове 7 и 8 от Хартата на основните права на ЕС зачитането на правото на личен живот и 
защитата на личните данни се признават като тясно свързани помежду си, но отделни основни права. 
 

Институционална рамка на ЕС 

Договорът от Лисабон 

Преди влизането в сила на Договора от Лисабон законодателството в областта на пространството на 

свобода, сигурност и правосъдие беше разделено между първия стълб (защита на данните за лична или 

търговска цел чрез използване на метода на Общността) и третия стълб (защита на данните за целите на 

правоприлагането, на междуправителствено равнище). Оттук и процесът на вземане на решения в тези две 

области следваше различни правила. Структурата на стълбовете изчезна с Договора от Лисабон, който 

предоставя по-стабилна основа за развитието на по-ясна и по-ефективна система за защита на данните, 

като същевременно предвижда нови правомощия за Европейския парламент, който става съзаконодател. 

Член 16 от ДФЕС постановява, че Парламентът и Съветът определят правилата за защита на физическите 

лица по отношение на обработката на личните данни от страна на институциите, органите, службите и 

агенциите на Съюза, както и от държавите членки при извършване на дейности, които попадат в обхвата 

на правото на Съюза. 
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Общ регламент относно защитата на данните 
 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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) влезе в 
сила през май 2018 г. Правилата имат за цел осигуряването на защита на всички граждани на ЕС от 
нарушения на неприкосновеността на личния живот и на данните в един все по-зависим от данните свят, 
като същевременно се създава все по-ясна и по-последователна уредба за предприятията. Правата на 
гражданите включват даването чрез ясно утвърдителен акт на съгласие данните им да бъдат обработвани, 
както и правото да получат ясна и разбираема информация за това; правото „да бъдеш забравен“: всеки 
гражданин може да поиска данните му да бъдат заличени; правото на прехвърляне на данни към друг 
доставчик на услуги (например при преминаване от една социална мрежа към друга); правото да се знае 
кога личните данни са били обект на хакерска атака. Новите правила се прилагат за всички дружества, 
осъществяващи дейност в ЕС, дори ако тези дружества са установени извън него. Освен това ще бъде 
възможно на дружествата, които нарушават правилата, да се налагат коригиращи мерки, например 
предупреждения и нареждания или глоби. 

 
Директива относно правоприлагането в областта на защитата на данните 
Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна 
на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета влезе в сила през май 2018 г. Директивата защитава 
основното право на гражданите на защита на данните при използването на лични данни от 
правоприлагащите органи. Тя гарантира надлежната защита на личните данни на жертвите, свидетелите 
на престъпления и заподозрените в престъпление лица и улеснява трансграничното сътрудничество в 
борбата с престъпността и тероризма. 

 
Научете повече за Основни нормативни актове за защита на данните и дейностите на ЕС в 

направлението на: 

 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_bg#- 

 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/157/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D
0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 (източник на материала) 

 
 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Търново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
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europedirectvt@europeinfocentre.bg 
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