МОТИВИ към проект на Наредба за реда за обработване на лични данни в
Държавна агенция „Национална сигурност“

Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС), в разпоредбата на
чл. 4, ал. 3, предвижда, че Агенцията осъществява информационно-аналитична,
прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена и на
други държавни органи информация от значение за националната сигурност.
Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране,
съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите
от агенцията, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно
функционалната компетентност на Агенцията (чл. 29, ал. 1 от ЗДАНС).
За изпълнение на задачите и дейностите по ЗДАНС структурните звена на
Агенцията могат да събират и лични данни (чл. 29, ал. 2 от ЗДАНС).
Алинея 10 на чл. 34 от ЗДАНС предвижда, че редът за обработване на лични данни
се определя с наредба на председателя на Агенцията.
В изпълнение на посочената разпоредба е издадена Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за
реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн,
ДВ, бр. 34 от 2008 г.).
Наредбата урежда както компетентните да обработват лични данни органи на
Агенцията, така и реда за тяхното обработване, както и за заличаването или
унищожаването им.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
(ЗИДЗЗЛД, обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) в националното ни законодателство са предвидени
мерки по прилагане на 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 (Регламент (ЕС) 2016/679, Общ регламент относно защитата на
данните), както и се въвеждат изискванията на 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.
Въпреки че разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от ЗЗЛД предвижда, че този закон не се
прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и
националната сигурност, доколкото в специален закон не е предвидено друго, същият
намира приложение по отношение на дейности, осъществявани от структурни звена на
Агенцията, при които обработването на лични данни не се извършва за изпълнение на
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дейности по защита на националната сигурност, както и в случаи, когато това изрично е
предвидено в закон.
Така например, ЗДАНС, в разпоредбата на чл. 42н, ал. 2, изрично предвижда, че
резервационните данни на пътниците и данните на екипажа, част от които представляват
именно лични данни, се обработват от Националното звено за получаване и обработване
на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, и от
компетентните органи по чл. 42е и 42ж от ЗДАНС в съответствие с изискванията на ЗЗЛД
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
предвижда, че по отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията
на изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат Регламент (ЕС)
2016/679 и ЗЗЛД, доколкото в този закон и в Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма не е предвидено друго.
Законът за защита на личните данни намира приложение и в случаите на
обработване на лични данни при осъществяване на дейностите по възлагане на
обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изключение
на дейностите по част четвърта от закона.
Това налага преразглеждане на сега действащата Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за
реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“, като
се направи разграничение между обработването на лични данни за изпълнение на
дейностите по защита на националната сигурност и обработването на лични данни за
други цели.
Поради необходимостта от многобройни и важни промени и в изпълнение на
разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, е възприет подходът за
отмяна на сега действащата Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични
данни в Държавна агенция „Национална сигурност“ и издаването на нова такава.
Проектът на нова наредба изрично предвижда, че лични данни в агенцията се
обработват при спазване на ЗДАНС и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане, доколкото в специален закон не е предвидено друго (чл. 1, ал. 3), като се имат
предвид именно случаите, визирани по-горе.
С цел гарантиране на защитата на личните данни, обработвани при изпълнение на
дейностите по защита на националната сигурност, е предвидено, че при обработване на
лични данни в комуникационни и информационни системи, предназначени за работа с
класифицирана информация, се прилагат изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане.
По отношение на лични данни, обработвани за изпълнение на дейностите по защита
на националната сигурност, но извън комуникационни и информационни системи,
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предназначени за работа с класифицирана информация, е предвидено председателят на
Агенцията да въведе необходимите технически и организационни мерки за защита на
личните данни.
По този начин ще бъде спазен и въведеният изрично принцип за гарантиране на
подходящо ниво на сигурност (поверителност).
Изрично се предвижда и че личните данни се обработват само в зони за сигурност
и административни зони при спазване на мерките за физическа сигурност по Закона за
защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане.
На следващо място, с цел гарантиране на защитата на личните данни е предвидено
и че обработващо данните длъжностно лице може да бъде само служител, в чиито
функционални задължения е включено обработването на лични данни, който притежава
валидно разрешение за достъп до класифицирана информация и при спазване на
принципа „необходимост да се знае“ по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на
класифицираната информация.
Предвидени са и срокове за съхранение на обработваните лични данни, когато
обработването се извършва за изпълнение на дейностите по защита на националната
сигурност и друго не е предвидено в закон. Личните данни, съхранявани в
информационните фондове на Агенцията, използвани за работа с класифицирана
информация, се съхраняват в сроковете и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане. В останалите случаи, предвид спецификата на дейностите по защита на
националната сигурност, личните данни се съхраняват до отпадане на причината за
тяхното запазване или до окончателното постигане на целта на обработването им.
В изпълнение на ЗЗЛД във връзка с обработването на лични данни при
осъществяването на дейностите по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и
за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, е
предвидено определянето на длъжностни лица по защита на данните, които да
изпълняват задачите по чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679.
По отношение на личните данни, обработвани за изпълнение на дейностите по
защита на националната сигурност, са предвидени ред и условия за предоставяне на
същите на трети лица, за тяхното заличаване или унищожаване, съобразени с
изискванията на ЗДАНС.
По отношение на личните данни, обработвани за цели, различни от защитата на
националната сигурност, по отношение на достъпът до тях, тяхното съхранение,
заличаване, унищожаване и други действия по обработването им, ще се прилагат
правилата на специалните закони или на ЗЗЛД, с оглед разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от
проекта на наредба.
3

Предвидено е и задължение за документиране на всяко нарушение на сигурността
на личните данни, като е дадена дефиниция на понятието „нарушение на сигурността на
лични данни“, както и на понятието „комуникационна и информационна система“.
В Преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени промени в
Наредба № 3 от 24.03.2018 г. за условията и рада за изграждане, експлоатиране, контрол
и закриване на информационните фондове на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.) и в Наредба № І-7 от 13.07.2009 г. за реда за
достъп до информационните фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“
(обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г., изм., бр. 41 от 2016 г.), целящи прецизиране на използваната
терминология, както и се предвижда отмяна на сега действащата Наредба № 1 от
24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн, ДВ, бр. 34 от 2008 г.).
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