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Раздел първи 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящата Инструкция урежда организацията и вътрешния ред на СУ „Христо Ботев“, 
като администратор на лични данни, както и нивото на технически и организационни мерки при 
обработване на лични данни и допустимия вид защита. 

Чл.2. Инструкцията е изготвена в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679 (Общ ре-
гламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Наредба 
№ 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия 
вид защита на личните данни (Наредба № 1) и цели защита на интересите на клиентите - 
физически лица и физическите лица, представялващи юридическите, както и на служителите 
на СУ „Христо Ботев“ от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им 
данни. 

Чл.3. За целите на настоящата Инструкция понятията по-долу имат следното значение: 

1. „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и 
физическите лица, представляващи юридическите) на СУ „Христо Ботев, както и тази, свързана 
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с нейните служители, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат 
идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече 

специфични признаци. / единен граждански номер, имена, адрес, електронна поща, IP адрес и 

др.;/ 

2. „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които СУ 
„Христо Ботев извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични 
средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, 
възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, 
предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и 
др.). 

3. „Администратор на лични данни” е СУ „Христо Ботев“, което самостоятелно или чрез 
възлагане на друго лице обработва лични данни. 

4. Длъжностно лице по защита на данните- служител на администратор на лични данни 
или външно за организацията на администратора физическо лице, натоварено с консултативни 
функции в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента в 
организацията на администратора и повишаването на осведомеността и обучението на 
персонала.   

5.  Специални (чувствителни) лични данни – данни, разкриващи расов или етнически 
произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в 
синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното 
състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, физическа, 
физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или 
друга идентичност на лицето. 

6. „Регистър на лични данни” е структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по 
определени критерии съобразно вътрешните документи, която може да бъде централизирана и 
децентрализирана и е разпределена на функционален принцип. 

7. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано 
волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено 
се съгласява те да бъдат обработвани. 

7.1 свободно изразено – когато субектът на дании има истински и свободен избор и е в 
състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до вредни последици за 
него; 

7.2 информирано съгласие – субекът на данни следва да знае самоличността на администратора 
и целите на обработването на данните; 
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7.3 конкретно – отделно съгласие за всяка конкретно определена цел, а когато е относимо – за 
конкретна категория лични данни. 

7.4. недвусмислено – не се извлича или предполага въз основа на други изявления или действия 
на лицето. 

8. Субект на данни /СД/- Физически или ЮЛ за които се отнасят данните - ученици, родители, 
учители, персонал, доставчици на стоки и услуги, други; 

9. "Предоставяне на лични данни" са действия по цялостно или частично пренасяне на лични 
данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или 
извън нея. 

Чл.4. (1) СУ „Христо Ботев“ обработва само законно събрани лични данни, необходими за 
конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които СУ „Христо Ботев“ събира 
и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се 
заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за 
които се обработват.  

(2) СУ „Христо Ботев“ поддържа личните данни във вида и формата, които позволяват 
идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за 
изпълнение на целите, за които личните данни се обработват. 

(3) СУ „Христо Ботев спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни 
съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на 
данните) (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, 
религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; 
сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които 
се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном), като изключения се допускат 
само в случаите, предвидени в чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛД. 

(4) СУ „Христо Ботев“ обработва лични данни свързани с възникване на трудови 
правоотношения, счетоводна дейност, стопанска дейност на училището, законово определени 
цели, свързани с въвеждане и поддържане на данни в  НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

(5) СУ „Христо Ботев“ предоставя данни на на публични органи (Национална агенция за 
приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, Дирекция 
„Социално подпомагане“, съдебни органи, контролни органи, органи на местното 
самоуправление; 

Чл.5. (1) Субектът на данни- притежател на личните данни - изразява свободно своето съгласие 
относно обработването на отнасящи се за него лични данни чрез изявление / писмена 
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декларация, устно деклариране, включително по електронен път/, или чрез ясно 
потвърждаващо действие. 

(1) Изразеното съгласие трябва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и 
недвусмислено. 

(2) Съгласието може да бъде заявявано онлайн – чрез отбелязване на отметка в поле, 
избиране на технически настройки за услуги на информационното общество или друго 
заявление или поведение, което ясно показва, че субектът на данни е съгласен с оброботката 
на неговите лични данни. 

 (2) Клиентът /СД/ има право по всяко време на обработването на личните данни да поиска 
информираност, достъп до собствените си лични данни, коригиране (ако данните са неточни), 
изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването от 
страна на администратора или обработващия лични данни, възражение спрямо обработването 
на негови лични данни, в случаите, когато оспорва тяхната точност или обработването им е 
незаконосъобразно.  

(3) В случаите, когато данните не са получени от клиента, СУ „Христо Ботев“ го информира за 
целите и правното основание на обработването, за категориите предоставени данни и техния 
източник, за получателите, на които ще бъдат предоставени,  правото му на достъп до неговите 
лични данни, както и срока на съхранение на данните. 

(4) Ако физическите лица считат, че правото им на защита на личните данни и 
неприкосновеност е било нарушено, то те могат да подадат жалба пред надзорния орган – 
Комисията за защита на личните данни. 

(5) Обработването на лични данни на малолетни и непълнолетни лица, се извършва чрез дадено 
съгласие от техните родители или носещия родителска отговорност за детето. 

Чл. 6. Като администратор на лични данни по СУ „Христо Ботев“ поддържа личните данни във 
вид, който позволява идентифициране на физическите лица. 

Чл.7. Обработването на личните данни се извършва, когато: 

1. Това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение. 

2. Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие. Субектите 
на данни (физически лица и физическите лица, представители на юридическите) и служителите 
на СУ „Христо Ботев“, се идентифицират посредством официален документ за самоличност 
(лична карта). При необходимост от копиране на документа за самоличност клиентът изписва 
на копието „Съгласен/а съм с копирането” и се подписва върху него.  
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3. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото 
лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на 
договор и предприети по негово искане. 

Чл.8. Всички служители на СУ „Христо Ботев“ при встъпване в длъжност се задължават да 
спазват конфиденциалност по отношение на базата данни с клиенти в т. ч. лични данни, както 
и да не разгласяват данни и информация, станали им известни при и по повод изпълнение на 
служебните им задължения. 

Чл.9. СУ „Христо Ботев“ поддържа вътрешен ред като администратор на лични данни, като 
осигурява технически и организационни мерки за защита. 

 

 

 

 

 

Раздел втори 

ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

Чл.10. СУ „Христо Ботев“ поддържа следните регистри: 

(1) Лични данни на служителите се събират, обработват и съхраняват в 
Регистър „Персонал” и „Национална електронна информационна 
система за предучилищно и училищно образование“ /НЕИСПУО/. 

(2) Лични данни на учениците на СУ „Христо Ботев“ се събират, обработват 
и съхраняват в Регистър „Ученици” и „Национална електронна 
информационна система за предучилищно и училищно образование“ 
/НЕИСПУО/. 

(3)   „Видеонаблюдение”; 

(4)  „Деловодство ” - училищна документация; 

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 

 

 

7 
 

(5)  „Външни посетители“; 

(6) „Доставчици“ 

Чл.11. (1) За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от 
неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на 
обработване СУ „Христо Ботев“ организира и предприема мерки, съобразени със съвременните 
технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат 
защитени. 

Раздел трети 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОПИСАНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ - НОСИТЕЛИ НА ДАННИ, 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБРАБОТВАНЕ, СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ 

Чл. 12. (1) СУ „Христо Ботев“ събира и обработва лични данни автоматизирано и 
неавтоматизирано на  хартиен носител. 

Чл.13. (1) В регистър „Персонал” се съхраняват следните видове лични данни: 

1. физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон, паспортни данни; 

2. образование – документ за придобито образование, квалификация правоспособност; 

3. трудова дейност – съгласно приложените документи за трудов стаж и професионална 
биография; 

4. медицински данни – карта за предварителен медицински преглед за постъпване на 
работа; 

5 свидетелство за съдимост, когато се изисква; 

(2) Събирането, обработването и съхранението на лични данни в Регистър „Персонал”  и 
„Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно 
образование“ /НЕИСПУО/   е уредено в Инструкция за механизма на обработване на лични 
данни и защитата им от незаконни форми на обработване, утвърдена със Заповед на 
директора на  СУ „Христо Ботев. 

(3) Данните в регистъра на хартиен носител се събират, обработват и съхраняват в сектор 
„Човешки ресурси” и в отдел „Финансови счетоводни дейности”. 
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(4) Личните данни в регистър “Персонал” се набират при подаване на документи за постъпване 
на работа по трудово правоотношение. 

(5) Данните в регистъра не се предоставят на трети лица. 

(6) Физическата защита на личните данни от регистъра е организирана, като данните се 
обработват и съхраняват в заключващи се помещения и строг контрол на достъпа до тях. 

(7) Данните  за преподавателите и персонала в Национална електронна информационна 
система за предучилищно и училищно образование“ /НЕИСПУО/, съдържа данни зафизическа 
идентичност, данни за контакт, длъжност и щатно място, данни за образованието и 
квалификацията, данни за годишната преподавателска заетост;  

Чл.14. Регистър „Ученици“ – съдържа лична информация за физическа идентичност – имена, 
ЕГН, адрес, телефон, данни за родители и настойници. 

(1) Данните в регистъра на хартиен носител се събират, обработват и съхраняват в сектор 
„Човешки ресурси”, в отдел „Финансови счетоводни дейности” и Класни ръководители. 

(2)  Личните данни в регистър “Ученици” се набират при подаване на документи за прием в 
СУ „Христо Ботев“. 

(3) Документите се обработват, съхраняват и архивират съгласно разпоредбите на Наредба 
8/2016г. за информацията и документите за системата на предучилищно и училищно 
образование. 

Чл.15. (1) Регистър „Видеонаблюдение” се попълва с данни от автоматично денонощно 
видеонаблюдение (видеообраз) за движението на служителите и посетителите към входа на 
сградата на СУ „Христо Ботев. Записите с видеообрази се съхраняват на отделен персонален 
компютър, монтиран в кабинета на директора. 

(2) Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата на 
СУ „Христо Ботев“. На входовете на сградата са поставени предупредителни табели, че обектът 
се намира под постоянно видеонаблюдение. Данните от този регистър се съхраняват 14 дни. 

Чл.16. Регистър „Деловодство“  - училищна документация. 

Чл.17. Регистър „Външни посетители“ съдържа трите имена на посетителите на СУ „Христо 
Ботев“. 
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Чл.18. Регистър „Доставчици“ – СУ „Христо Ботев“ събира, обработва, съхравява и архивира 
информация за физически и юридически лица предоставящи стоки и услуги на СУ „Христо 
Ботев“. 

(1)  Данните в регистъра на хартиен носител се събират, обработват и съхраняват в сектор 
„Човешки ресурси”, в отдел „Финансови счетоводни дейности”. 

(2) Данните от регистъра не се предоставят на трети лица. 

Чл. 19.  СУ „Христо Ботев“ предприема следните мерки за защита на личните данни: 

(1) програмно-технически – криптографски методи и средства и защита при пренасяне на 
информацията чрез използването на електронен подпис. 

(3) физически – система от мерки по защита на сградите, помещенията и съоръженията, в които 
се създават, обработват и съхраняват лични данни и контрола върху достъпа до тях; 

(4) организационни и административни – регламентирани с правила и заповеди на Директора 
на СУ „Христо Ботев“. 

(5) нормативни, предвидени в законови и подзаконови нормативни актове. 

 

Чл.20. (1) Сроковете за съхранение от съответния регистър, както следва: 

1. за Регистър „Персонал” - 50 години; 

2. за Регистър „Ученици“ - Наредба 8/2016г. за информацията и документите за системата 

на предучилищно и училищно образование. 

 

3.  за Регистър „ Видеонаблюдение” – 14 дни; 

 

 

4.  за Регистър „ Деловодство” – според номенклатурата на делата. 

 

5.  за Регистър „ Външни посетители“ – 12 месеца; 

 

 

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 

 

 

10 
 

6. За Регистър „Доставчици“ – 3 години след изтичане на сключения договор между СУ 

„Христо Ботев“ и юридическото лице. 

 (2) СУ „Христо Ботев“ следва да спазва технологията за безопасно поддържане и съхранение, 
обновяване, заличаване, унищожаване на лични данни. 

Раздел четвърти 

ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВА И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 21. (1) Лице по защита на личните данни в СУ „Христо Ботев“ е организатора „АСД“ и 
Касиер-ЧР.  

 (2) Лицето по защита на информация има следните правомощия: 

1. осигурява организацията по водене на регистрите, съгласно предвидените мерки за 
гарантиране на адекватна защита; 

2. следи за спазването на конкретните мерки за защита и контрол на достъпа съобразно, 
спецификата на водените регистри; 

3. осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите; 

4. поддържа връзка с Комисията за защита на личните данни относно предприетите мерки и 
средства за защита на регистрите и подадените заявления за предоставяне на лични данни; 

5. контролира спазването на правата на потребителите във връзка с регистрите и програмно- 
техническите ресурси за тяхната обработка; 

6. определя техническите ресурси, прилагани за обработка на личните данни; 

7. следи за спазване на организационната процедура за обработване на личните данни, 
включваща време, място и ред при обработване, като чрез регистрация на всички извършени 
действия с регистрите в компютърната среда. 

8. определя ред за съхраняване и унищожаване на информационни носители; 

9. определя ред при задаване, използване и промяна на пароли, както и действията в случай 
на узнаване на парола и/или криптографски ключ; 
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10. определя правила за провеждане на редовна профилактика на компютърните и 
комуникационните средства, включваща и проверка за вируси, за нелегално инсталиран 
софтуер, на целостта на базата данни, както и архивиране на данни, актуализиране на 
системната информация и др.; 

11. провежда периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на данните и при 
открити нередности взема мерки за тяхното отстраняване. 

Чл. 22. Служителите на СУ „Христо Ботев“ са длъжни: 

1. да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно; 

2. да използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират и 
да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; 

3. да актуализират регистрите на личните данни (при необходимост); 

4. да заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или 
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 

5. да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните 
физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се 
обработват; 
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