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Утвърждавам.......................................... 
Проф.Д-р Радослав Радев, д.м. 

Председател на УС РК на БЛС - Варна 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

за събиране, обработване и съхранение на лични данни в  

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

ГР.ВАРНА 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник е въз основа и в допълнение на утвърдена, от 

Председателя на РК на БЛС – Варна, Инструкция за мерките и средствата за защита на 

личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от РК на БЛС – Варна  

и има за цел да регламентира: 

1.1. воденето, поддържането и защитата на регистрите, съхраняващи лични данни за 

персонал /регистър „Персонал”/ и членски състав /”Национален регистър”/ на РАЙОННА 

КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА /РК на БЛС - Варна/;  

1.2. задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и тяхната 

отговорност при неизпълнение на тези задължения; 

1.3. необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на 

посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно 

унищожаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, 

нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни 

форми на обработване на лични данни). 

 

 

 

ІI. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

 

Чл.2. Регистрите набират, обработват и съхраняват лични данни, съгласно нарочна 

Инструкция на Председателя на РК на Български лекарски съюз - Варна, с цел и при:  

 

2.1. индивидуализиране на лицата, чиито данни подлежат на обработка, и 

компетентността и правомерността да изпълняват конкретни функции и задължения; 

2.2. изпълнение на нормативните изисквания за обработка и предоставяне на 

информация; 

2.3.  защита от неправомерно използване на лични данни на горепосочените лица; 

2.4. използване на събраните данни за съответните лица само за служебни или 

нормативно вменени цели; 

2.5. установяване при възникнала необходимост на връзка с лицата, изпращане на 

кореспонденция, отнасяща се до техни права и законни интереси. 

 

ІІІ. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

 

Чл.3. Регистрите се води на хартиен и/или на електронен носител. 

 

Чл.4. (1) Хартиените носители на лични данни се съхраняват в папки и/или класьори. 

Съответните документи се подреждат в специални шкафове с рафтове. 
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(2) Шкафовете се намират в помещение, предназначено за работа на служителите, на 

които е възложено да бъдат ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ.  

(3) Достъп до съответните досиета имат само обработващите лични данни. 

Възможността за предоставяне на друго лице на достъп до личните данни при обработката 

им е ограничена и изрично регламентирана. 

 

Чл.5. (1) При водене на регистъра на електронен носител личните данни се въвеждат на 

твърд диск, на изолиран компютър в счетоводна кантора „Екомикс” за Регистър 

„Персонал” и на сървър в гр.София, в централата на БЛС, за регистър „Национален 

регистър на БЛС”.  

(2) Ако компютърът е свързан в локална мрежа, следва да е със защитен достъп до 

личните данни, който е непосредствен само от страна на обработващите лични данни. При 

работа с данните се използват софтуерни продукти по обработка на данните. Софтуерните 

продукти са адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни. 

(3) Компютрите се намират в помещение за работа на обработващите лични данни по 

регистъра. Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични 

данни, имат само обработващите лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове. 

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или 

унищожаване се осигурява чрез поддържане на антивирусни програми, периодично 

архивиране на данните на отделни електронни носители, както и чрез поддържане на 

информацията на хартиен носител. 

 

ІV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В РЕГИСТРИТЕ 
 

Чл.6. В регистрите се съхраняват лични данни, съгласно установеното в нормативните 

актове - Кодекс на труда, ЗСОЛЛДМ, Устав на БЛС, Устав на РК на БЛС - Варна, Правила 

за членство в РК на БЛС – Варна и др. 

 

V. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Чл. 7. Личните данни в регистрите се набират при постъпване/заявяване на 

членство/работа на дадено лице в РК на БЛС - Варна на законово основание;  

Личните данни се събират в изпълнение на нормативно задължение по един от 

следните начини: 

7.1. устно интервю; 

7.2. на хартиен носител – писмени документи – молби, заявления и др., подадени от 

лицето; 

7.3. от външни източници (от съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и други 

институции в изпълнение на нормативни изисквания).  

 

Чл.8. Във всички случаи, когато е необходимо на основание нормативно задължение, 

лицата, чиито данни задължително подлежат на обработка в регистрите, подават 

необходимите лични данни на администратора и/или длъжностното лице, назначено за 

обработването им – обработващ лични данни. За необходимостта от набиране на лични 

данни и целите, за които ще бъдат използвани, длъжностното лице/обработващият 

личните данни, информира устно лицето. 

Чл.9.  Освен посочените лица и при посочените случаи, ограничен достъп до лични 

данни имат длъжностните лица, осъществяващи ръководството на организацията. 

Чл.10. При необходимост от поправка на личните данни лицата предоставят такива на 

длъжностното лице/обработващия лични данни по негово искане на основание 

нормативно задължение. 
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VІ.  ДОСТЪП НА ЛИЦАТА ДО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ 

 

Чл.11. Лицата имат право на достъп до личните си данни, за което подават писмено 

заявление до обработващите личните им данни, в това число и по електронен път, лично 

или чрез упълномощено лице. 

 Подаването на заявлението е безплатно. 

Чл.12. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират – 

УИН, ЕГН, адрес, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до 

лични данни, подпис, дата и адрес на кореспонденцията; нотариално заверено 

пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице.  

Заявлението се завежда в общия входящ дневник на администратора. 

 

Чл. 13. Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на: 

13.1. устна справка; 

13.2. писмена справка; 

13.3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него лице; 

13.4. предоставяне на копие от исканата информация; 

13.5. достъп посредством личен електронен профил /за членовете на БЛС/; 

 

Чл.14. При подаване на искане за осигуряване на достъп, представляващият 

администратора разглежда заявлението за достъп или разпорежда на обработващия лични 

данни да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма.  

      Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на 

подаване на искането. 

     Решението се съобщава в зависимост от заявеното – или устно или писмено на 

заявителя или упълномощено от него лице, и се получава лично срещу подпис или по 

пощата с обратна разписка.  

     Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено 

правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение.  

    Отказът за предоставяне на достъп може да се обжалва от лицето пред посочения в 

писмото орган и в посочения срок. 

Чл. 15. Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се в електронен 

формат/носител, имат само обработващите лични данни, съгласно нарочна инструкция. 

 

VІІ.  ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО РЕГИСТРИТЕ 

 

Чл.16. Данните не се изнасят извън сградата на администратора. Никое длъжностно или 

трето лице няма право на достъп, освен ако същото е изисквано по надлежен ред от органи 

на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи или други оправомощени). 

Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен. 

Чл.17. (1) Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични 

данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични 

данни, както и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните 

данни. 

 (2) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно 

легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, 

в които се посочват основанието, имената на лицата, като за целите на дейността им е 

необходимо да им се осигури достъп до съответните лични данни. 

(3) При законови и/или организационни промени, налагащи прехвърляне на регистрите 

за лични данни от Български лекарски съюз на друг администратор на лични данни, 

предаването на регистрите се извършва в  съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона 

за защита на личните данни и след разрешение на Комисията за защита на личните данни. 
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Чл.18. Решението си за предоставяне или отказване на достъп до лични данни за 

съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 14-дневен срок от 

подаване на молбата, респективно искането. 

Чл.19. При внедряване на програмен продукт за обработване на лични данни, същият 

следва да отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и да осигурява 

максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или 

унищожаване. 

Чл.20. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните длъжностни лица по 

този правилник и по Закона за защита на личните данни, се налагат дисциплинарни 

наказания по Кодекса на труда, а когато неизпълнението на съответното задължение е 

констатирано и установено от надлежен орган – предвиденото в Закона за защита на 

личните данни, административно наказание глоба. Ако в резултат на действията на 

съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за 

трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско 

законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за 

което се предвижда наказателна отговорност. 

Чл.21. За регистър „Национален регистър на БЛС” архивиране на личните данни на 

електронен носител се извършва периодично, съобразно спецификата на отделните 

регистри, но не по рядко от период от 30 дни, от обработващия лични данни в централата 

на БЛС с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. 

Архивирането се извършва на електронни носители, достъп до които има само 

обработващият лични данни. За регистър „Персонал” архивиране на личните данни на 

електронен носител се извършва от счетоводна кантора „Екомикс” с оглед запазване на 

информацията за съответните лица в актуален вид. 

Чл.22. Във връзка със спецификата на законовите изисквания към Националния 

регистър на БЛС и във връзка с чл.19 от настоящия правилник, се изработва нарочно 

Приложение № 1 към настоящия Правилник, което обхваща и описва специфичните 

организационни и технически мерки, правила и процедури по защита на обработваните 

лични данни от Националния регистър на БЛС, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС. 

 

VIII. ПРОЦЕДУРИ  ПРИ НАРУШАВАНЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА /ИЗТИЧАНЕ/ НА 

ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Чл.23. При нарушаване на поверителността /изтичане/ на лични данни и/или злоумишлена 

проникване чрез техническо средство или физически до местосъхраняването на лични 

данни на ниво Районна лекарска колегия, администраторът на РЛК установил 

произшествието следва да уведоми в спешен порядък длъжностното лице по защита на 

личните данни в УС на БЛС и съответно Председателя на РК на БЛС – Варна и 

Председателя / Главния секретар на УС на БЛС. 

Чл.24. При нарушаване на поверителността /изтичане/ на лични данни и/или злоумишлена 

проникване чрез техническо средство или физически до местосъхраняването на лични 

данни на ниво УС на БЛС, лицето установило произшествието следва да уведоми в 

спешен порядък длъжностното лице по защита на личните данни в УС на БЛС и съответно 

Председателя/Главния секретар на УС на БЛС. 

Чл.25. В описаните случаи екипът за реакция, определен в Инструкция № ЗЛД-1-2018 на 

Председателя на УС на БЛС, следва да опише и установи максимално точно нивото на 

нарушената поверителност и евентуалния обем  и причини за изтичане на лични данни. 

Чл.26. При установяване на изтичане на лични данни, съобразно разпоредбите и 

хипотезите на Регламент 2016/679 на ЕС следва в срок на не повече от 72 часа да бъде 

официално уведомена КЗЛД.  

Чл.27. При налични основания следва да бъдат уведомени съответните правораздавателни 

органи. 
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Чл.28. (1) Ако се установи нарушение на сигурността на личните  данни, което може 

да породи висок риск за правата на засегнатите лица, то те следва да бъдат уведомени без 

ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои 

да бъдат предприети. 

(2)  Не следва да се извършва  уведомяване, ако: 
 са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по 

отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 
 са взети в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до 

висок риск за правата на засегнатите лица; 
 уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

        За целите на настоящия правилник: 

       §1. „Лични данни”  са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или 
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което 
може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, 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 и умствената, икономическата, 
културната или социалната идентичност на това физическо лице; 

  §2. „Обработване на лични данни” е всяка операция или съвкупност от операции, 

извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други 

средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране 

или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или 

комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;  

     §3.„Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, което 

обработва лични данни от името на АДМИНИСТРАТОРА;  

     §4. „Администратор на лични данни” е БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, респективно 
РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА, който самостоятелно или чрез 
възлагане на друго лице обработва лични данни. 

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

    §6. „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. 

 

С настоящия Правилник и Приложение №1 към него, следва да бъдат запознати 

срещу подпис всички длъжностни лица, които по силата на служебните си 

задължения обработват/работят с лични данни предмет на настоящия Правилник. 
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Приложение № 1 

Във връзка с чл.19 и чл.22 от Правилника 

 

 

Организационни и технически мерки, правила и процедури  по защита на 

обработваните лични данни от Националния регистър на БЛС съгласно 

Регламент 2016/679 на ЕС 

 

Дейността по организацията и воденето  на НР на БЛС и данните събирани и 

съхранявани в него са регламентирана в ЗСОЛЛДМ, ЗЗ, Устава на БЛС и нарочен 

правилник 

Всички данни в Националния регистър на БЛС /НР/ се поддържат и съхраняват в 

електронен вид. 

Първичните данни /хартиени досиета/ се комплектоват и съхраняват в РЛК. Всяка 

РЛК, съобразно своята специфика,  изготвя и приема свои ред и правила относно 

събирането, обработването и съхраняването на личните данни съгласно  Регламент 

/ЕС/ 2016/679, ЗЗЛД и Наредба №1 на КЗЛД. 

Администрациите на РЛК се насърчават да ограничават събирането и съхранението 

на хартиени документи и досиета, като необходимите данни и документи се 

дигитализират и въвеждат в електронната система на НР. 

Електронната система на НР е разработена и съобразена с изискванията на Регламент 

2016/679 на ЕС. 

НР представлява единна база данни физически локализирана на сървър в централата 

на БЛС, достъпна посредством интернет до ограничен брой администратори с 

лимитирани права досежно данните на съответната РЛК, която ги е упълномощила. 

Всеки администратор притежава свои кодове/пароли за достъп. При смяна на 

администратор, старият профил се блокира и се създава нов. Всички сесии и 

корекции в системата на НР се записват с данни на администратора който ги е въвел. 

Системата е с ежедневено /back-up/ архивиране на данните и защита посредством 

принципа на псевдонимизация. 

Обезпечен е еднопосочен достъп на всеки член на БЛС до неговите лични и 

професионални данни, които се събират и обработват въз основа на законова 

делегация. 

Данните в НР не подлежат на автоматичен трансфер и не са достъпни до трети лица.  

Съгласно законовите разпоредби, данните в НР не подлежат на заличаване при 

поискване от лицето субект на данните. На частично заличаване подлежат данните 

на починалите лица. 

 

Техническа архитектура 

 

Информацията в системата се съхранява в централизирана база данни, която 

гарантира защитата на данните от неоторизиран достъп и осигурява сигурното им и 

безаварийно съхранение, като запазва висока скорост на обработка. 

Всеки от модулите на информационната система може да работи под всички версии 

на операционната система Microsoft Windows след версия MS Windows XP и  не се 

базира на WEB браузър, а е натурално десктоп приложение.  

Достъпът до базата данни се извършва през интернет, чрез криптирана TCP/IP 

връзка.  

Услугите, който се предоставят през интернет сайта на НР се предоставят от отделен 

УЕБ сървър, който не съхранява никаква информация от регистъра, а прави 

запитване към сървъра за база данни на регистъра през криптирана SSL връзка. 
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Архитектура за сигурността 

 

 В  регистъра се съхраняват и обработват голям обем лични данни, поради което са 

изпълнени следните завишени препоръки за сигурност: 

 WEB сървъра и сървъра с базата данни са ДВЕ ФИЗИЧЕСКИ различни машини, за 

да се постигне Анонимизация; 

 Двата сървъра обменят информация по сигурен комуникационен канал (криптиран 

и защитен от VPN); 

 Сървъра за БД на който са личните данни е в помещение с ограничен достъп, за да 

се предотврати физическия достъп до сървъра и данните на НЕОТОРИЗИРАНИ да 

боравят с тези данни лица; 

 WEB сървъра може да е предоставен от доставчик на хостинг услуги; 

 WEB сървъра не съхранява НИКАКВА лична информация за абонатите на WEB 

услугите, които предоставя. Съхранява само потребителското име и парола на 

абоната – останалите данни ги заявява от сървър за БД при нужда. 

 WEB сървъра допуска само криптирани (HTTPS) връзки; 

 Физически устройства за защита на комуникациите –използва се вариантът с две 

защитни стени (firewall), като първата филтрира трафика за уеб сървъра, а втората – 

само трафик за интранет зоната. По този начин дори при преодоляване на първата 

защитна стена от злонамерени лица, интранет зоната е защитена; 

 Протоколи за комуникация – комуникацията се извършва само по сигурния 

протокол HTTPS, при който участниците в комуникацията трябва да гарантират 

своята идентичност; 

 Модул идентификация/авторизация (ограничаване на правата на потребителите) – 

основен модул за сигурност в системата.  

 Модул за сигурност на WEB услуги – осигурява достъп до услугите само на 

определени клиенти, специфично определени за системата.  

 Защита на данните (в рамките на сървъра за бази данни) – модул за ограничаване на 

данните още на ниво база данни, в зависимост от потребителя, използващ данните; 

 Ежедневен архив на базата с данни; 

 Постоянен одит на сигурността - одитът на защитата на базата данни е системен, с 

анализ на пряко свързаните компоненти, от гледна точка на сигурността, за 

откриване на проблеми, които могат да доведат до различни видове нарушения на 

сигурността и/или нарушения на корпоративната политика за сигурност и охрана. 

 

На програмно ниво, архитектура е базирана на СУБД Oracle - световен лидер в 

технологиите за управление на бази данни и предоставящ много високо ниво на 

защита на данните.  

 

Физически хардуерният сървър на НР е локализиран в помещение в централата на 

БЛС с ограничен достъп, подсилена система на заключване и противопожарна 

система /аларма/. Сградата в която се намира помещението е с пропускателен режим 

и денонощна физическа охрана. 
 
 
 

25.05.2018г. 
 
 

***** 
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Списък на длъжностните лица в РК на БЛС - Варна, които по силата 

на служебните си задължения обработват/работят с лични данни предмет 

на настоящия Правилник: 

 

 

Проф.Д-р Радослав Радев, д.м. – Председател на УС РК на БЛС-Варна 
 

Запознат съм ……….…………………… 

 

 

Д-р Светлин Митев – Секретар на РК на БЛС – Варна 
 

Запознат съм ……….…………………… 

 

 

Дарина Денева – Технически Секретар на РК на БЛС – Варна 
 

Запозната съм ……….…………………… 

 

 

Галина Йонкова – Касиер-Счетоводител на РК на БЛС – Варна 
 

Запозната съм ……….…………………… 

 

 

Ваня Ганчева – Главен Счетоводител на РК на БЛС – Варна 
 

Запозната съм ……….…………………… 

 

 

Адв.Виолета Георгиева – Юрист на РК на БЛС  - Варна 
 

Запозната съм ……….…………………… 
 


