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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) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

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

1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице 
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“) на СУ „Христо 
Ботев“, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен 
номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, 
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; /чл.4 от 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА/ 

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.). 

2.1. „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел 
ограничаване на обработването им в бъдеще 

2.2. „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните 
данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва 
допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически 
и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с 
идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано 

3. „Администратор на лични данни” е  физическо или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата 
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за обработването на лични данни. СУ „Христо Ботев е администратор на лични данни по смисъла 
на законовите разпоредби.  

3.1. „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. 

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”  означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът 
до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, 
децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски 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; 

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. 
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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“ 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. 

(4) СУ „Христо Ботев“ предоставя данни  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;) 

(5) СУ „Христо Ботев“ обработва лични данни събирани за конкретни, изрично указани и 
легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; /ограничение 
на целите/. 

(6) СУ „Христо Ботев“ спазва забраната за обработването на лични данни, разкриващи расов 
или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или 
членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични 
данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната 
ориентация на физическите лица. 

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 
декларация, устно деклариране, включително по електронен път/, или чрез ясно 
потвърждаващо действие. 

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 

 

 

6 
Утвърдена със  Заповед № РД-259/11.12.2017г., Изменена със Заповед №РД-479/26.03.2018г., 
Изменена със Заповед РД-79/15.10.2019г. 
 

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

(3) 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. 

 (4) 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.  

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) 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). Копирането на документ за самоличност, свидетелство за управление на МПС 
или документ за пребиваване се извършва само ако това е предвидено със закон. 
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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; 

(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 

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 

 

 

8 
Утвърдена със  Заповед № РД-259/11.12.2017г., Изменена със Заповед №РД-479/26.03.2018г., 
Изменена със Заповед РД-79/15.10.2019г. 
 

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”. 

(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. 
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(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 педагогическите специалисти и административния  персонал в Национална 
електронна информационна система за предучилищно и училищно образование“ /НЕИСПУО/, 
съдържа данни за физическа 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“. 

Чл.18. Регистър „Доставчици“ – СУ „Христо Ботев“ събира, обработва, съхранява и архивира 
информация за физически и юридически лица предоставящи стоки и услуги на СУ „Христо 
Ботев“. 
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(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: 

1.1 за Регистър „Персонал” - 50 години; 

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

системата на предучилищно и училищно образование. 

 

1.3  за Регистър „ Видеонаблюдение” – 14 дни; 

 

 

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

 

1.5  за Регистър „ Външни посетители“ – 12 месеца; 

 

 

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

„Христо Ботев“ и юридическото лице. 

 

/2/ Срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор 

на персонала, не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето 
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съгласие за съхранение на документите за по-дълъг срок. След изтичането на този срок, СУ 

„Христо Ботев“ в качеството си на администратор на лични данни /работодател/ изтрива или 

унищожава съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда 

друго. 

/3/ Когато в процедурите по подбор на персонала СУ „Христо Ботев“, като работодател е 

поискал да се представят оригинални или нотариално заверени копия на документи, които 

удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата 

квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, той връща тези документи на 

субекта на данни, който не е одобрен за назначаване, в 6 месечен срок от окончателното 

приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго. 

     /4/  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“.  

 (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; 
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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; 

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; 

Чл.23. (1) За неспазването на разпоредбите на настоящата инструкция служителите на СУ 
„Христо Ботев“ носят отговорност по Закона за защита на личните данни, Кодекса на труда и 
Регламент 2016/679. 

(2) Ако в резултат на действията на съответен служител на СУ „Христо Ботев“ по обработване 
на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по 
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реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното 
представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност. 

 (3) При внедряване на нов програмен продукт за обработване налични данни следва да се 
съставя нарочна комисия по тестване и проверка на възможностите на продукта с оглед 
спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване на максималната 
им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване. 

Чл.24. (1) Право на достъп до данните в регистър „Персонал” имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане изразено писмено; 

2. Обработващите и операторите на лични данни – служителите от „Човешки ресурси”, отдел 
„Финансово счетоводни дейности” и лица осъществяващи технически операции по обработката 
и контрол на данните. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 
разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на 
които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

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

 (3) Длъжностните лица, събиращи и обработващи лични данни в регистър „Персонал“ имат 
следните права и задължения: 

1. да използват личните данни при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, Кодекса на труда и други 
нормативни актове уреждащи обработката, съхранението и архивирането на лични данни. 

2. да не изнасят и съхраняват личните данни извън специално определените за целта места. 

3. да не използват личните данни по нерегламентиран начин /фалшифициране и друг вид 
злоупотреба/. 

 (4) Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

(5) Защитата на регистъра се осъществява посредством помещения с контролиран достъп, които 
са защитени от случайно проникване в тях. 

Чл. 25. (1) Право на достъп до данните в регистър „Видеонаблюдение” имат: 
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1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора на СУ „Христо Ботев“ 

3. Длъжностното лице, което поддържа регистър „Видеонаблюдение“ трябва да следи за 
изправността на ползваната апаратура. 

4. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 
разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на 
които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

5. Защитата на регистъра се осъществява посредством помещения с контролиран достъп, които 
са защитени от случайно проникване в тях. 

(2) Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

Чл.26. Право на достъп до данните в регистър „Деловодство” имат: 

(1). Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

(2)  Обработващите и операторите на лични данни – служителите от отдели „счетоводен”, 
„Човешки ресурси”, класни ръководители, учители и лица определени със Заповед на 
Директора. /EK/ 

(4) Данните от регистъра не се предават на трети лица. 

Чл.27. Данните, съхранявани в регистър „Посетители“ се предоставят на : 

(1) физически лица, за които се отнасят данните; 

(2) на лица, ако е предвидено в нормативен акт; 

(3) на лица, обработващи личните данни. 
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Раздел пети 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ 

Чл.28. СУ „Христо Ботев“ като администратор на лични данни предоставя на субекта 
най-малко следната информация: 

/1/ данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него; 

/2/ координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е 

приложимо; 

/3/ целите, за които се обработват личните данни; 

/4/ правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, и координатите им за 

връзка; 

/5/ правото да се изиска от администратора достъп до, коригиране, допълване или 

изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано със 

субекта на данните; 

/6/  правното основание за обработването; 

/7/ срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно - 

критериите, използвани за определяне на този срок; 

Чл. 29.  Администраторът може да забави или да откаже изцяло или частично 

предоставянето на информацията по чл.27 , когато това е необходимо, за да: 

1. не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани проверки, 

разследвания или процедури; 

2. не се допусне неблагоприятно засягане на предотвратяването, разкриването, 

разследването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на 

наказания; 

3. се защити общественият ред и сигурност; 

4. се защити националната сигурност; 

Чл.30. За всички останали случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент 
/ЕС/2016/679. 
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Раздел шести 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТНО НИВО НА ЗАЩИТА 

Чл.31. Оценка на въздействие е процес за определяне нивата на въздействие върху конкретно 
физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните лични 
данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, цялостността 
или наличността на личните данни. 

Чл.32. Нива на защита 

   (1) За Регистър „Персонал” се определя степен на защита – „ниско“ 

(2) За Регистър „Видеонаблюдение” се определя степен на защита – „ниско ниво”; 

(3) Регистър „Деловодство” е определена степен на защита - „ниско ниво”; 

(4) Регистър „Външни посетители“ се определя степен на защита – „ниско ниво”; 

 

Раздел седми 

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

Чл.33. /1/ СУ „Христо Ботев“ е предприело мерки за защита, както технически така и 
организационни, а именно: 

1. личните данни се съхраняват в шкафове със заключващи се устройства; 

2. работата и съхранение при работата с компютърни системи е подсигурена с анти вирусни 
програми, пароли за достъп; 

3. разполага с електронен подпис. 

/2/ СУ „Христо Ботев“ като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработване на 
лични данни, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, прилага 

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 

 

 

17 
Утвърдена със  Заповед № РД-259/11.12.2017г., Изменена със Заповед №РД-479/26.03.2018г., 
Изменена със Заповед РД-79/15.10.2019г. 
 

подходящи технически и организационни мерки, които при необходимост се преразглеждат и 
актуализират. 

Раздел осми 

СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл.34. Лични данни на физическите и юридическите лица, се съхраняват до осъществяване на 
целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден съгласно Номенклатурата 
на делата със сроковете за тяхното съхранение.  

Чл.35. След постигане целите по предходния член, личните данни на физическите и 
юридическите лица се унищожават физически, за което се изготвят актови протоколи за 
унищожаване. 

Чл.36. Процедура за действие в случай на нарушение на сигурността на личните данни: 

(1)  В случай на узнаване на нарушение на сигурността на личните данни, Директора на СУ 
„Христо Ботев“, определя  екип за реакция при нарушение на сигурността на личните 
данни. 

(2) Определения екип своевременно уведомява Надзорния орган- КЗЛД в срок до 72 часа от 
узнаването за нарушението. 

(3) Становището на КЗЛД при необходимост се изпраща на лицето за сведение и се 
предприемат съответните коригиращи действия. 

(4) В случаите, когато сроковете за изтриване на лични данни или за периодична проверка 
от необходимостта от съхранението им не са нормативно установени, те се определят от 
СУ „Христо Ботев“, като администратор на лични данни  

Раздел девети 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.37. За нарушение и неизпълнение на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, 
Регламент 2016/679, администраторът на лични данни се наказва с глоба или имуществена 
санкция. 

Чл.38. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 
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Раздел десети 

Допълнителни разпоредби 

 

Чл.39. /1/ Към инструкцията за за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, 

обработвани, съхранявани и предоставяни от СУ „Христо Ботев“ са разработени следните 

нормативни документи: 

1. Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни на 

СУ „Христо Ботев“ с.Ветрино; 

2. Инструкция за използването на информационните системи от служителите в СУ 

„Христо Ботев“; 

3. Политика за защита на личните данни; 

4. Инструкция за действие при пробив в сигурността на личните данни. 

/2/  Сроковете на съхранение и използване на документи съдържащи лични данни се              

основават на: 

2.2 Закон за националния архивен фонд; 

2.3. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, 

съхраняването и използването надокументите в учрежденските архиви на 

държавните и общинските институци; 

2.4. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование; 

2.5. Закон за счетоводството; 

2.6. Наредба за трудовите книжки и трудовия стаж. 

/3/ Постоянно действащ, независим надзорен орган , който осъществява защитата на лицата 

при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни е 

Комисията за защита на личните данни.   
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