Извлечение от Правила за мерките за защита на личните данни в
администрацията на Министерския съвет, утвърдени със Заповед № Н - 477 от
23.05.2018 г. от главния секретар на Министерския съвет
І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Тези правила уреждат условията и реда за водене на регистри с лични данни
по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от администрацията на Министерския
съвет (АМС), нивото на техническите и организационните мерки при обработването на
лични данни и допустимия вид защита.
Чл. 2. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което
е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез
идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с
неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа,
икономическа, културна или социална идентичност.
Чл. 3. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия,
които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други
средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или
изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране,
заличаване или унищожаване.
Чл. 4. Правилата се приема с цел да се регламентират:
1. механизмите за водене, поддържане и защита на регистрите за лични данни;
2. видовете регистри, които се водят в АМС;
3. определяне на длъжностите, свързани с обработване и защита на лични данни,
правата и задълженията им;
4. оценка на въздействие и определяне нивото на защита и мерките за защита на
личните данни с оглед предотвратяване на нерегламентиран достъп и злоупотреба;
5. реда за съхраняване и унищожаване на информационните носители.
Чл. 5. (1) АМС е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД.
(2) Главният секретар на Министерския съвет представлява АМС като
администратор на лични данни по смисъла на чл. 19 от Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за
минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на
личните данни.
Чл. 6. Правилата се утвърждават, допълват, изменят и отменят от главния
секретар на Министерския съвет.
ІІ. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Чл. 7. (1) Длъжностно лице по защита на данните в АМС е служителят по
сигурността на информацията.
(2) Длъжностното лице по защита на данните в АМС е на пряко подчинение на
министър-председателя и отчита дейността си пред него и пред главния секретар на
Министерския съвет.
Чл. 8. Длъжностното лице по защита на данните изпълнява следните задачи:
1. информира и съветва администратора и длъжностните лица по водените в АМС
регистри за техните задължения съобразно действащото законодателство по защитата на
личните данни;
2. наблюдава спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27.04.2016 г. и на политиките на администратора, включително възлагането
на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на длъжностните лица
по водените в АМС регистри и на служителите, обработващи лични данни;
3. при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;

4. извършва оценка на въздействието върху защитата на данните или при
извършването й от друго лице дава становище;
5. ръководи екипа за реагиране на нарушения при съмнение за наличие на
нерегламентиран достъп до лични данни;
6. участва в работни групи, свързани с дейностите по обработване на данни в
АМС.
7. осъществява от името на администратора контактите с Комисията за защита на
личните данни.
Чл. 9. Администраторът публикува данните за контакт с длъжностното лице по
защита на данните на интернет страницата на Министерския съвет и ги съобщава на
Комисията за защита на личните данни.
12. РЕГИСТЪР „ПОРТАЛ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
Чл. 93. (1) Съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната
администрация и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация управлението и координацията на студентските стажове в държавната
администрация, както и поддържането на Портала за студентски стажове в държавната
администрация (Портала) се осъществява от дирекция „Модернизация на
администрацията“ в АМС.
(2) В Портала се поддържа информация за:
1. свободните стажантски позиции за студенти, които се вписват от определени от
административните структури и/или звена координатори;
2. регистриралите се студенти;
3. координаторите, определени със заповед на съответния орган на изпълнителната
власт или на оправомощено от него длъжностно лице, които осъществяват подготовката
и организирането на студентските стажове в отделните администрации и/или звена.
Чл. 94. (1) В Портала могат да се съдържат следните групи данни:
1. физическа идентичност – имена, постоянен и настоящ адрес, телефон,
месторождение, данни от лична карта;
2. семейна идентичност – семейно положение;
3. трудова дейност – професионална биография;
4. образование;
5. други – икономическа дейност, доброволческа дейност и др.
(2) В Портала се съдържат/могат да се съдържат следните данни за студентите:
1. задължителни данни, които студентите вписват при регистрацията си – три
имена, имейл, телефон, висше училище, професионално направление, специалност,
период на обучение, форма на обучение, среден успех, степен на обучение;
2. незадължителни данни, които студентите могат да впишат и предоставят при
регистрацията си – адрес, езикови умения и степен на владеене, компютърни умения и
степен на владеене, други умения, допълнителни квалификации, професионален опит
и/или доброволчество, друга информация, автобиография или други прикачени
документи;
3. данни, свързани с действията на студента в Портала и които се записват
автоматично от системата – идентификационен номер, история на онлайн теста (в
случай, че студентът е кандидатствал за обявена позиция – вид на теста, брой точки, дата
на попълване, отговори на въпросите), история на кандидатурите (кога и за кои позиции
е кандидатствал);
4. данни, които координаторите от съответните административни структури/звена
вписват за студентите в случай, че студентът е кандидатствал за определена позиция в
съответната структура/звено – дали и на кое място е бил класиран за определена позиция,
насрочено интервю, одобрен или неодобрен е за стажа, успешно завършил или
незавършил е стажа си и т.н.
(3) В Портала се съдържат/могат да се съдържат следните данни за координаторите:

1. задължителни данни, които администраторите на Портала вписват при
регистрацията на координаторите – име и фамилия, имейл, парола, роля на потребителя
(координатор на структура или на звено);
2. незадължителни данни, които администраторите на Портала могат да впишат
при регистрацията на координаторите – телефон и адрес;
3. данни, свързани с действията на координаторите в Портала и които се записват
автоматично от системата – добавяне, попълване и редакция на обява за стаж (добавяне
на информация за структура/звено, в което ще се проведе стажа, период на провеждане
на стажа, професионално направление на студентите, период на валидност на обява,
специфични
изисквания
към
кандидатите),
насрочване
на
интервю,
одобряване/неодобряване на студент, класиране на студенти, отбелязване на успешно
завършили или незавършили студенти и т.н.
Чл. 95. (1) Длъжностно лице по регистър „Портал за студентски стажове в
държавната администрация“ е директорът на дирекция „Модернизация на
администрацията“.
(2) Длъжностното лице, при получаване на заявление от физическо лице с искане
за достъп до отнасящи се за него лични данни, съхранявани в регистъра, изготвя исканата
информация, съгласно чл. 133, ал. 1 от настоящите правила.
Чл. 96. Обработващи лични данни по регистър „Портал за студентски стажове в
държавната администрация“ са служители от дирекция „Модернизация на
администрацията“, определени от директора.
Чл. 97. Всички лични данни от регистър „Портал за студентски стажове в
държавната администрация“, които стават достъпни на служителите от дирекция
„Модернизация на администрацията“ при или по повод изпълнение на задълженията им,
са служебна информация.
(2) Служителите от дирекция „Модернизация на администрацията“ не могат да
разпространяват факти и сведения, които представляват лични данни по смисъла на
ЗЗЛД и са узнати при или по повод изпълнение на задълженията им, освен на
оправомощени лица, както и в случаите по чл. 135 от настоящите правила.
Чл. 98. При изпълнението на дейностите по управление и координация на
Програмата за студентски стажове в държавната администрация, както и поддържане на
Портала определените служители:
1. вписват актуална информация в съответните секции в администраторския
панел и в публичната част на Портала;
2. вписват информация за административните структури и звена;
3. създават, активират и деактивират потребителските имена, пароли и
потребителски роли на определените от съответните административни структури
координатори;
4. могат да деактивират или изтриват профили на студенти, които са подали
заявление за това или са нарушили правилата за ползване на Портала;
5. подпомагат методически координаторите от административните структури и
студентите при работата им с Портала;
6. подпомагат методически координаторите от административните структури,
студентите и представители на висшите училища за участието им в Програмата за
студентски стажове в държавната администрация (вкл. чрез организиране на обучения,
информационни кампании, сключване на меморандуми за сътрудничество, представяне
на Програмата и Портала на различни форуми и събития);
7. координират и организират централизираната кампания за провеждане на
студентски стажове в държавната администрация съгласно Наредбата за провеждане на
студентските стажове в държавната администрация;
8. подготвят, оформят, попълват и съхраняват споразуменията и другите
документи съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация,
свързани с провеждането на стажове за студенти в дирекция „Модернизация на
администрацията“.
9. подпомагат методически останалите дирекции и звена от администрацията на
Министерския съвет при подготовката, оформянето и попълването на споразуменията и
другите документи съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната

администрация, свързани с провеждането на стажове за студенти в администрация на
Министерския съвет
10. извършват и други действия свързани с управлението и координацията на
Програмата за студентски стажове в държавната администрация, както и поддържането
на Портала.
ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 121. (1) Служителите в АМС, обработващи лични данни, както и служителите,
имащи достъп до лични данни при или по повод изпълнение на служебните им
задължения, се задължават да опазват и да не разкриват персонална информация,
представляваща лични данни и служебна информация.
VІI. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
И ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 132. (1) Достъп до данните от посочените регистри и разкриването на личните
данни се осъществява при условията и по реда на ЗЗЛД.
(2) Всяко лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, което
се осъществява с писмено заявление съгласно чл. 29 от ЗЗЛД до администратора на
личните данни, в т.ч. и по електронен път, съдържащо име, адрес и други данни за
идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана
форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
(3) Заявлението по ал. 2 се отправя лично от физическото лице или от изрично
упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
(4) Формата на справката може да бъде:
1. устна;
2. писмена;
3. преглед на данните от самото лице или негов пълномощник;
4. предоставяне копие от обработваните лични данни.
Чл. 133. (1) Чрез длъжностното лице по защита на данните заявлението по чл. 132,
ал. 2 се разпределя на длъжностното лице на съответния регистър, което го разглежда и
се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване, като изготвя исканата информация
в предпочитаната от заявителя форма, след което връща преписката на длъжностното
лице по защита на данните. Когато данните не съществуват или предоставянето им е
забранено със закон, на заявителя се отказва достъп с писмено мотивирано решение.
(2) Длъжностното лице по защита на данните извършва уведомяването писмено
лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.
Чл. 134. (1) Администраторът със заповед определя достъпа на длъжностни лица
в АМС извън кръга на обработващите лични данни по раздел ІІ от настоящите правила,
до съответния обем данни от водените регистри, с оглед верификация на разходите по
проекти, по които бенефициент са дирекции от АМС.
(2) Служителите по ал. 1 се запознават с настоящите правила и подписват
декларации за поемане на задължение за неразпространение на лични данни.
(3) Обработващите лични данни нямат право да предоставят или показват
съдържанието на документ с лични данни на други лица, както и да изнасят от
администрацията документи и материали, съдържащи лични данни, освен по изрично
нареждане на длъжностното лице по съответния регистър.
Чл. 109. Данни от регистрите с лични данни може да бъдат предоставяни на
публични или съдебни органи (разследващи органи, прокуратура, съд, държавни и
частни съдебни изпълнители, Сметна палата, Агенция за държавен и финансов контрол,
Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество и др.), когато това е предвидено в закон и когато са изискани по служебен
път.

IX. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 137. Личните данни на хартиен носител се съхраняват в сроковете, указани в
Закона за националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и използваненто на документите в
учрежденските архиви на държавните и общинските институции, специалните закони,
касаещи дейността на съответните административни звена, в които се водят регистрите
с лични данни и Номенклатурата на делата със сроковете за съхранението им в
Министерския съвет.
Чл. 138. Документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, се унищожават
по реда, предвиден в Закона за националния архивен фонд.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 139. Настоящите правила са изготвени на основание Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 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/ЕС, чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД и
Наредба № 1/30.01.2013 г. и влизат в сила от 25.05.2019 г.

