


(6) Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните
данни от неправомерно обработване и в случай на инциденти, като случайно или
незаконно унищожаване, загуба, неправомерен достъп, изменение или
разпространение;

(7) Техническите ресурси, прилагани при обработката на лични данни.

Глава първа
ПРИНЦИПИ  И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.3. Принципи, свързани с обработването на лични данни:
Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност -личните данни
трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по
отношение на субекта на данните
Принцип на ограничено събиране – събирането на личните данни трябва да бъде за
конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин,
несъвместим с тези цели;
Принцип на ограничено използване, разкриване и съхраняване – личните данни не
трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със
съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни
трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на
тези цели, трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира
своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат
предвид целите, за които те се обработват;
Принцип на прецизност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и
актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да са защитени
срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба,
унищожаване или повреждане, като се прилагат  мерки за сигурност, съответстващи на
чувствителността на информацията.
Оценката на въздействие като основен механизъм при внедряване на технически и
организационни мерки за защита на данните.

Чл.4. Целите на обработването на лични данни са:
(1) управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и

изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане
на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и
задължения на Центъра в качеството му на работодател;

(2) администриране на отношенията с преминали пациенти;
(3) сключване и изпълнение на договори с контрагенти и партньори на Центъра.
Чл. 5. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

при спазване на следните принципи:
(1) Субектът на данните се информира предварително за обработването на

неговите лични данни;
(2) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не

се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
(3) Личните данни съответстват на целите, за които се събират;
(4) Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;
(5) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни

или не съответстват на целите, за които се обработват;



(6) Личните данни се поддържат 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. 6. За да е законосъобразно обработването на данните, трябва да е налице поне
едно от следните условия:

(1) Субектът на данните е дал своето съгласие;
(2) Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът

на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните
преди сключването на договор;

(3) Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора;

(4) Обработването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице;

(5) Обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
(6) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на

администратора, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи на субекта на данни. Целите, за които се обработват лични
данни на това основание, трябва да са описани в приложимите известия по защита на
данните.

Глава втора
РЕГИСТРИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл.7. (1). Регистрите в ЦСМП –Плевен, които съдържат лични данни са :
1. Регистър “Човешки ресурси”
2. Регистър “Пациенти”
3. Регистър “Финансово–счетоводна дейност”
4. Регистър  “Контрагенти и Партньори на ЦСМП”

(2). Източниците, от които се събират данните, са: от физическите и/или
юридическите лица, за които се отнасят, от публични регистри, от интернет.

(3). Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии е,
както следва:
1. поверителност – ниско ниво;
2. цялостност – ниско ниво;
3. наличност – ниско ниво;
4. общо за регистъра – ниско ниво.

Глава трета
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

Чл.8. (1). Регистърът набира, обработва и съхранява лични данни на персонал,
преминали пациенти и контрагенти на ЦСМП – Плевен, осигурява индивидуализиране
на лицата, чиито данни подлежат на обработка при изпълнение на нормативните
изисквания за защита от неправомерно използване на лични данни на горепосочените
лица;

(2). Събраните данни за съответните лица  се използват само за служебни цели;
(3). При възникнала необходимост се установява връзка с лицата, като се изпраща

кореспонденция, отнасяща се до техни права и законни интереси.



Чл.9.(1). Помещенията, в които се намират съответните регистри са с ограничен
достъп и са защитени със заключване, СОТ, ключ, охрана на помещенията и политика
на допускане на външни лица до помещенията на ЦСМП - Плевен само с придружител
от персонала на дружеството.

(2). Резервните ключове на съответните помещения се съхраняват в метална каса,
находяща се в стаята на техническия сътрудник, където достъпът е ограничен.

Част втора

ИНСТРУКЦИЯ
относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни
форми на обработване в регистър “Човешки ресурси”, воден в Център за спешна
медицинска помощ (ЦСМП ) – Плевен

Глава четвърта

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.10. Настоящата инструкция се издава на основание Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно
защитата на данните),  Закон за защита на личните данни и  Наредба № 1 от 30.01.2013
г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид
защита на личните данни.

Глава пета
ЦЕЛИ НА ИНСТРУКЦИЯТА

Чл.11. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:
1. определяне на нива на чувствителност на обработваните

лични данни и вида на носителя на данните за трайно съхранение на
регистър “Човешки ресурси, съхраняващи лични данни за персонала на
ЦСМП -Плевен, зает по трудови и извътрудови правоотношения ;

2. определяне на длъжностните лица, обработващи лични
данни и лицата, които имат достъп до лични данни, техните права и
задължения и отговорност при неизпълнение на тези задължения;

3. необходимите технически и организационни мерки за
защита личните данни на необходимото ниво на защита;

4. организационна процедура за обработване на личните
данни, включваща време, място и ред при обработване;

5. мероприятия за защита на техническите и информационни
ресурси при аварии, произшествия и бедствия (пожар, наводнение и др.)

6. средства за предотвратяване на умишлено повреждане или
нерегламентиран достъп до личните данни;

7. ред за съхраняване и унищожаване на информационните
носители.

Глава шеста
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА



Чл.12. Набиране и съхраняване на лични данни - в регистъра се набират и
съхраняват лични данни на работниците и служителите в ЦСМП - Плевен с оглед:

1. Индивидуализиране на трудовите правоотношения;
2. Изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за

социално осигуряване, Закон за счетоводството, Закон за облагане доходите на
физическите лица, Закон за държавния архив и др.;

3. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни
цели :

a) за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и
прекратяване на трудовите правоотношения;

b) за изготвяне всякакви документи на лицата в тази връзка (договори,
допълнителни споразумения, документи удостоверяващи трудов стаж, служебни
бележки, справки, удостоверения и др. подобни);

c) за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на
кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или
граждански договори;

Чл.13. Групи данни в регистъра
1. Относно физическата идентичност на лицата - имена и паспортни

данни ( ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес,
месторождение, телефони за връзка).

2. Относно социалната идентичност на лицата - данни относно
семейното положение на физическото лице (наличие на брак, развод, брой
членове на семейството, в т.ч. деца до 18 години – данните са необходими за
начисляване на съответни удръжки от трудовото възнаграждение на дадено лице
на основание присъдена издръжка и др.);

3. Данни относно образованието на физическото лице (вид на
образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата), свидетелство за
правоуправление на МПС - данните са необходими с оглед спазване нормативни
или установени със щатното разписание на длъжностите изисквания за заемане,
респ. за освобождаване на длъжности от лицата. Предоставят се от лицата на
основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;

4. Допълнителна квалификация – данните са необходими с оглед
спазване нормативни или установени с щатното разписание на длъжностите
изисквания за заемане, респ. за освобождаване на длъжности от лицата.
Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички
случаи, когато е необходимо;

5. Трудова дейност (професионална биография) – данните са от
значение при избора на подходящо за съответната длъжност лице. Предоставят
се на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е
необходимо.

6. Медицински данни - данните относно физиологичното, психическо
и психологическо състояние на физическото лице – данните са от значение при
заемане на длъжности и изпълнение на функции по трудови правоотношения,
изискващи особено висока степен на отговорност, пряка ангажираност и
непосредствен досег с хора, в т.ч. от рискови групи.

7. Други - лични данни относно гражданско-правния статус на
лицата, необходими за длъжностите, свързани с материална отговорност, като :

8. свидетелство за съдимост;



9. удостоверение от КАТ за наложени наказания за допуснати
нарушения на Закона за движението по пътищата или допуснато
пътнотранспортно произшествие по негова вина;

10. членство в съсловна организация.
Чл.14. Предоставят се на основание нормативно задължение и приети Вътрешни

правила в ЦСМП-Плевен.

Глава седма
ФОРМИ НА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.15. На хартиен носител
Чл.16. Ниво на чувствителност – начално;
Чл.17. Форма на организация и съхраняване на личните данни – писмена

(документална), съхраняват се в папки(кадрови досиета) за всеки работник или
служител. Кадровите досиета се подреждат в специален картотечен шкаф със
заключване;

Чл.18. Местонахождение на картотечния шкаф – поставен е в помещение,
предназначено за самостоятелна  работа на оператора на лични данни /работно място на
СЧР, находящо се на първи етаж на УБАЛ „Георги Странски” – Плевен, където е
оформен административно-стопански сектор на ЦСМП-Плевен/. Входът на сградата е с
охрана.

Чл.19. Носител /форма/ за предоставяне на данните от физическите лица - личните
данни за всяко лице от посочения по-горе кръг от лица, се набират в изпълнение на
нормативно задължение – разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите
нормативни актове за прилагането му, Кодекса за социално осигуряване, и други чрез:

Чл.20. хартиен носител – писмени документи – молби, заявления за постъпване, за
изменение или прекратяване на трудови правоотношения, по текущи въпроси в процеса
на работа, подадени от лицето, както и от външни източници /от полиция, съдебни,
финансови, осигурителни, данъчни и други институции в изпълнение на нормативни
изисквания/.

Чл.21. На технически носител
Чл.22. Ниво на чувствителност – средно
Чл.23. Форма на организация и съхраняване на личните данни – личните данни се

въвеждат на твърд диск на компютър. Компютърът е свързан в локална мрежа, но със
защитен достъп до личните данни с парола.

Чл.24. Мерки за осигуряване на необходимото ниво на защита:
Чл.25. Местонахождение на компютъра – в помещение за работа на обработващия

лични данни;
Чл.26. Достъп до личните данни – достъп до операционната система, съдържаща

файлове за обработка на лични данни, имат обработващият лични данни – Служител
Човешки ресурси чрез парола за отваряне на тези файлове .

Чл.27. Защита - защитата на електронните данни от неправомерен достъп,
повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на
антивирусни програми, периодична архивиране на данните на отделни дискети, което
позволява възстановяване на данните във вида, в който са били преди изгубването им,
както и чрез поддържане на информацията на хартиен носител.

Глава осма
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ВОДЕНЕ И

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ В РЕГИСТЪРА



Чл.28. Набиране, обработване и съхраняване на личните данни
(1).Личните данни в регистър “Човешки ресурси” се набират при постъпване на

работа по трудово правоотношение на дадено лице на хартиен носител. За
необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани,
операторът на лични данни информира лицето, което дава съгласието си, чрез
попълване на съответна декларация по образец.

(2). Лицето попълва и декларация за неразпространение на конфиденциална
информация от ЦСМП - Плевен.

(3). Личните данни се предоставят на представляващия администратора на лични
данни (Директор на ЦСМП) чрез обработващия лични данни СЧР на хартиен носител, с
оглед преценка за годността на постъпващия да заеме съответната длъжност или за
извършване на определената работа, като съгласува решението си с други длъжностни
лица – Завеждащ филиал, Ръководител транспорт, Главен счетоводител, Комисия за
разглеждане на молби за работа.

(4). След одобрение на заявлението за постъпване на работа на лицето като
основен хартиен носител на лични данни, същата заедно с приложените към нея
документи, се предава на обработващия лични данни (СЧР) за оформяне възникването
на валидно трудово правоотношение чрез изготвяне на трудов договор на технически и
хартиен носител.

(5). Неодобрените заявления за назначение, заедно с представените документи се
съхраняват в папка “Заявления за постъпване в ЦСМП” при Технически сътрудник, в
метален шкаф със заключване,  една година от подаването, след което се предават в
архива на Центъра.

(6). Изготвеният договор на технически носител остава като отделен файл на
компютъра, като достъп до него има само СЧР. Хартиеният носител се подрежда в
кадрово досие на постъпващото лице, заедно с останалите му документи и се представя
за проверка законосъобразността на изготвения документ и валидизирането му чрез
подписи на съответни длъжностни лица – директор, зам.директор, главен счетоводител
и СЧР.

(7). След подписването на трудовия договор, същият заедно с останалите носители
на лични данни се подрежда в кадрово досие, съответно в картотечния шкаф, а
екземпляр от трудовия договор – се връчва на постъпващия. При необходимост от
поправка на личните данни, лицата предоставят такива на обработващия лични данни
по негово искане на основание нормативно задължение.

(8). Мерки за осигуряване на необходимото ниво на защита:
1. Описание на кадровите досиета;
2. Кадровите досиета се подреждат в специален картотечен шкаф със

заключване;
3. Достъп до личните данни – такъв има само обработващият лични

данни – СЧР.
4. Местонахождение на картотечния шкаф – поставен е в помещение,

предназначено за самостоятелна  работа на оператора на лични данни/СЧР/
5. Личните досиета не се изнасят извън сградата на Центъра.
6. длъжностните лица, отговарящи за водене и съхранение на

данните в регистъра, имат право да изискват от персонала и кандидатите за
работа необходимите документи;

7. длъжностните лица, отговарящи за водене и съхранение на
данните в регистъра, нямат право:



а/ да изискват от персонала допълнителни документи, неотразени в нормативно
задължение.

б/ да разпространяват информация от личните досиета и ведомостите за заплати
на трети лица, освен при нормативно задължение

Чл.29. Осигуряване на достъп на лицата до личните им данни
(1). Заетите по трудови правоотношения имат право на достъп до личните си

данни,  в свободно избрана от тях форма, очертана в ЗЗЛД, за което подават писмено
заявление до директора, в т.ч. и по електронен път, лично или чрез упълномощено по
нотариален ред лице. Подаването на заявление е безплатно.

(2). При упражняване на правото си на достъп заинтересованото лице има право
по всяко време да поиска от администратора:

1. потвърждение за това, дали отнасящите се до него данни се
обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и
получателите, на които данните се разкриват;

2. съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му
данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния
източник;

(3). Правото си на достъп до лични данни по начина, посочен по-горе, лицето
може да упражни лично, а при смърт – правото му се упражнява от неговите
наследници.

(4). Ако при осъществяване достъпа до лични данни по искане на едно лице е
възможно да се разкрият лични данни за друго лице, администраторът е длъжен да
предостави достъп само до частта от тях, отнасяща се до заинтересованото лице.

(5). Освен на достъп до лични данни, заетите по трудови правоотношения имат
право по всяко време да поискат от администратора да :

1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването
на които не отговаря на изискванията на закона;

2. уведоми третите лица, на които са разкрити личните му данни, за
всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с
горното, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с
прекомерни усилия
(6). Заявлението съдържа име, адрес на лицето и др. данни, които го

идентифицират - ЕГН, длъжност, месторабота, 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 регистър на
администратора;

(7). Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:
1. устна справка;
2. писмена справка;
3. преглед на данните от самото лице или от изрично упълномощено

от него такова;
4. предоставяне на копие от исканата информация;
5. предоставяне на исканата информация по електронен път, освен в

случаите, когато това е забранено от закон;
6. предоставяне на копие от исканата информация на предпочитан

носител, освен в случаите, когато законът забранява това.
(8). При подаване искане за осигуряване на достъп, представляващият

администратора (Директор на ЦСМП), разглежда заявлението за достъп и разпорежда
на обработващия лични данни (СЧР) или на длъжностното лице, пряко ангажирано с



оформяне на документите, свързани с възнагражденията на персонала (Касиер) да
осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма.

(9). Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от
деня на подаване искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за
събиране личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на
администратора.

(10). В посочените срокове, по заявлението на лицето, администраторът взема
решение за предоставяне на пълна или частична информация или мотивирано отказва
предоставянето й.

(11). При искане за заличаване, блокиране на лични данни, поради неправомерно
обработване, несъответстващо на законовите основания, администраторът взема
решение и извършва съответното действие в 14-дневен срок от подаване на заявлението
или мотивирано отказва извършването им.

(12). При искане за уведомяване на трети лица, на които са разкрити личните
данни за извършеното заличаване, коригиране, блокиране, администраторът на лични
данни взема решение в 14-дневен срок и незабавно уведомява третите лица или
мотивирано отказва да извърши уведомяването.

(13). Администраторът на лични данни уведомява писмено заявителя за
решението или отказа си в съответния срок лично срещу подпис или по пощата с
обратна разписка. Липсата на уведомление се смята за отказ.

(14). Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със
закон, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение.

(15). Решението на администратора е недопустимо, когато:
1. има правни или други съществени последици за физическото лице,

и
2. е основано единствено на автоматизирано обработване на лични

данни, предназначено да оценява лични характеристики на физическото
лице

(16). При постановяване на недопустимо решение, физическото лице има право да
поиска от администратора да преразгледа решението.

(17). Решението не се счита недопустимо, когато:
1. е взето по време на сключването или изпълнението на договор, при

условие че подадената от съответното физическо лице молба за сключване на
договора е била удовлетворена или че съществуват подходящи мерки,
гарантиращи законните му интереси;

2. е уредено в закон, предвиждащ и мерки за защита на законните
интереси на лицето.

3. Правомерен достъп на длъжностните лица до кадровите досиета на персонала
(18). Освен оператора на лични данни (СЧР), правомерен е достъпът и на

длъжностните лица, пряко ангажирани с оформяне и проверка законосъобразността на
документите на лицата – директор, зам.директор, главен счетоводител, техн.сътрудник,
както и на  лицата, осъществяващи технически счетоводни операции по обработка
документите, свързани с възнагражденията на персонала – счетоводител, касиер.
Операторът на лични данни е длъжен да им осигури достъп при поискване от тяхна
страна.

Чл.30. (1). Правомерен достъп на трети лица до кадровите досиета на персонала
(2)Кадровото досие на лицето не се изнася извън сградата на администратора.

Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до кадровите досиета на
персонала на ЦСМП - Плевен , освен ако същото е изисквано по надлежен път от



органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи) и полицията.
Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен;

(3). Надлежен е начинът, при който съответният съдебен орган е изискал кадрово
досие или данни, съдържащи се в него, писмено с изрично искане, отправено до
Директора на ЦСМП.

(4). В подобни случаи на органите на съдебна власт или полицията се предоставя
копие от съдържащите се в кадровото досие документи, заверени с подпис на оператора
на лични данни и печат на ЦСМП. За идентичността на предоставените копия от
документи с оригиналите им отговорност носи операторът.

(5). В подобни случаи и ако  в писменото искане на съдебния орган или полицията
не се съдържа изрична забрана за разгласяване, операторът на лични данни е длъжен да
информира лицето, но не и да препятства работата на органите на съдебна власт или
полицията;

(6). 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,
свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на
непозволени увреждания.На такива лица се осигурява достъп до личните данни, като
при необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на
ЦСМП;

(7). Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно
легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния
орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на  дейността
им е необходимо да им се осигури достъп до кадровите досиета на персонала;

(8). Правомерен е достъпа на Служба трудова медицина, с която ЦСМП Плевен
има сключен договор за обслужване. На нея се осигурява достъп до личните данни на
нормативно основание(Закон за здравословни и безопасни условия на труд ), за
проследяване на здравното състояние на работниците и служителите, като при
необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на ЦСМП.

(9). При промени в статута на ЦСМП (преобразуване, ликвидация и др.) налагащи
прехвърляне на регистрите за лични данни от ЦСМП на друг администратор на лични
данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита
на лични данни и съгласно посочения по-горе ред за внасяне на съответното искане;

(10). Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за
съответното лице, администраторът съобщава на третите лица в 3-дневен срок от
подаване на молбата, респ. искането;

(11). При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни
следва да се съставя нарочна комисия по тестване и проверка възможностите на
продукта  с оглед спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно защитата на
данните),  Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита
от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.

Глава девета
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ

И БЕДСТВИЯ/ПОЖАР, НАВОДНЕНИЯ/

Чл.31.Шкафът, в който се съхраняват личните досиета е направен от негорим и
непромокаем материал



Чл.32. Компютрите, в който са съхранени личните данни са поставени на висока
маса/поставка/

Чл.33. Съблюдават се всички необходими мерки за предотвратяване на
наводнения от водопроводната мрежа или парно отопление, предотвратяване на
пожари

Чл.34. Периодично записване на информацията върху магнитни носители, които
се съхраняват в заключен шкаф.

Глава десета
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.35.(1).Средствата за предотвратяване на умишлено повреждане или
нерегламентиран достъп до личните данни са:

1. Съхраняване на личните досиета в заключен шкаф
2. Заключване на помещението, в което се намира заключения шкаф
3. Личните досиета не се изнасят извън сградата на центъра
4. Лични пароли за достъп до файловете, съдържащи лична

информация, които се променят при напускане на служител, имащ достъп до
файловете

5. Поддържане на антивирусни програми
6. Охрана на обекта

(2). Правилата, свързани с пропускателния режим, противопожарната охрана,
действията при извънредни ситуации и други, се утвърдени с ПВТР в ЦСМП-Плевен,
План за бедствия и аварии и Инструкция за ПБ в ЦСМП-Плевен

Глава единадесета
ПЕРИОДИЧНО АРХИВИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА

ИНФОРМАЦИОННИТЕ НОСИТЕЛИ

Чл.36. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва
периодично (на всяка календарна година) от обработващия лични данни (СЧР) и/или
длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с
възнагражденията на персонала (Касиер) с оглед запазване на информацията за
съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на електр.носител(флашка,
диск), достъп до които има само обработващият лични данни и/или длъжностното лице,
пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с възнагражденията на
персонала (касиер ). Същите се   съхраняват в заключен шкаф в помещението на
дл.лице, което обработва съответните лични данни.

Чл.37. Личните данни на хартиен носител(кадрови досиета), една година след
напускане на лицето се предават на Отг.архив, който ги съхранява в архива на центъра
за срок от 5 години.

Глава дванадесета
ДОКЛАДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ



Чл.38. При настъпване на инцидент, операторът на лични данни:
1. Изготвя доклад до Директора, който съдържа: вида на инцидента, времето на

установяването му и последствията от него.
2. Предприемат се мерки за възстановяване на личните данни и допълнителни

мерки за предотвратяване на повторен подобен инцидент.
3.При съмнение за осъществен умишлен неправомерен достъп, се уведомява

полицията.
Глава тринадесета
ОТГОВОРНОСТ

Чл.39. За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и по Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ
регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни,
виновното длъжностно лице се наказва с дисциплинарно наказание по Кодекса на
труда.

Когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено
от надлежен орган – наказанието се налага от органа по Закона за защита на личните
данни.

Ако в резултат действията на виновното длъжностно лице по обработване на
лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност
по общия ред, ако стореното не представлява деяние, за което се предвижда
наказателна отговорност.

Глава четиринадесета
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.40. По смисъла на настоящата инструкция:
1. “Администратор на лични данни” е “Център за спешна медицинска помощ гр.

Плевен”, като действията от името на администратора се осъществяват от Директора
2.“Оператор/обработващ лични данни” е Служител човешки ресурси и

Длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с
възнагражденията на персонала - Касиер,ТРЗ;

- Гл.счетоводител, Счетоводител и Касиер са ангажирани с обработката на
личните данни на лицата,заети по граждански договори в ЦСМП-Плевен и
респективно с контрагентите на ЦСМП,с които са сключени договори

Част трета

ИНСТРУКЦИЯ
относно механизма на обработване на лични данни на преминали пациенти и
защитата им от незаконни форми на обработване в регистър „Пациенти“в ЦСМП-
Плевен

Глава петнадесета
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ



Чл.40. Настоящата инструкция се издава на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно
защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013
г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид
защита на личните данни.

Глава шестнадесета
ЦЕЛИ НА ИНСТРУКЦИЯТА

Чл.41. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:
1. определяне на нива на чувствителност на обработваните лични

данни и вида на носителя на данните за трайно съхранение на регистри
Фиш за спешна медицинска помощ на МЗ – бланка 803 А и Амбулаторен
журнал да прегледи на пациенти,консултативен
журнал,инф.съгласие,молба за транспорт,комп.с-ма 112

2. определяне на длъжностните лица, обработващи лични данни и
лицата, които имат достъп до лични данни, техните права и задължения и
отговорност при неизпълнение на тези задължения;

3. необходимите технически и организационни мерки за защита
личните данни на необходимото ниво на защита.

4. организационна процедура за обработване на личните данни,
включваща време, място и ред при обработване.

5. мероприятия за защита на техническите и информационни ресурси
при аварии, произшествия и бедствия и бедствия (пожар, наводнение и др.)

6. средства за предотвратяване на умишлено повреждане или
нерегламентиран достъп до личните данни

7. ред за съхраняване и унищожаване на информационните
носители.

Глава седемнадесета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.42. (1). В регистрите се набират и съхраняват лични данни на обслужените
пациенти във   филиалите на ЦСМП Плевен - Плевен, Левски, Червен бряг, Белене,
Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия с оглед:

1. Изпълнение на нормативните изисквания на Закон за здравето,
Закон за лечебните   заведения, Медицински стандарт,,Спешна
медицина“,Закон за движение по пътищата, Наредба № 25 от 04.11.1999г. за
оказване на спешна медицинска помощ, Правилник за устройство и дейността
на ЦСМП, Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, Кодекс
на професионалната етика и др.

2. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни
цели:
a) за регистриране на повиквания за домашни посещения, транспортни

повиквания – за биопродукти и  трупове за съдебно-медицинска експертиза
b) за регистриране на пациенти, потърсили сами помощ в Центъра или

докарани от екипите на Центъра, консултации, манипулации, изследвания, вземане



на кръвни проби за съдържание на алкохол или др. упойващи вещества,
хоспитализирани пациенти;

c) за оформяне временната нетрудоспособност на пациенти;
d) за регистриране на заразноболните, контактните с тях лица и

заразоносителите;
e) за регистриране опити за суицид;
f) за регистриране на издадените съобщения за смърт;
g) за изработване на обобщена статистическа информация за дейността на

екипите, настъпилите произшествия и извънредни обстоятелства;
3. Групи данни в регистъра
a) Относно физическата идентичност на пациентите - имена и

паспортни данни /ЕГН, месторождение/.
b) Относно социалната идентичност на пациентите;
c) Относно трудова дейност – месторабота, заемана длъжност –

необходимо е при попълване на болничен лист за оформяне на временната
нетрудоспособност;

d) Медицински данни - относно здравословното състояние,
физическото, психическо и психологическо състояние на физическото лице,
както и всяка друга информация, необходима за определяне диагнозата на
пациента и попълване на необходимите медицински документи;

За необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат
използвани, длъжностното лице / обработващ на личните данни информира лицето.

Глава осемнадесета
ФОРМИ НА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.43. На хартиен носител
Чл.44. Ниво на чувствителност – начално
Чл.45. Форма на организация и съхраняване на личните данни – писмена

/документална/, съхранява се папки и книги(журнал ф-ма 257,консултативен
журнал,лекарствени листове) на работна маса или в чекмедже;

Чл.46. Местонахождение на работната маса – в РКЦ или СС на съответния
филиал; до изписване всички журнал се намират в РКЦ или СС на съответния филиал,
след което се предават на зав.филиал, който ги съхранява в заключено помещение до
изземването им с протокол на експертната комисия за архив ;

Чл.47. Носител /форма/ за предоставяне на данните от физическите лица - личните
данни за всяко лице от посочения по-горе кръг от лица се набират чрез: устен разговор
с пациентите или техните придружители.

Чл.48. Достъп до личните данни – такъв има медицинския персонал, работещ по
график, гл.медицински фелдшер,отговорниците на
филиалите,счетоводител(обработващ лек.листове),отг.архив,технически сътрудник.

Чл.49. Възможността за предоставяне другиму достъп до личните данни при
обработката им е ограничена и изрично регламентирана по-долу в т. V “Задължения на
обработващия лични данни и на лицата, действащи под негово или на администратора
ръководство”.

Чл.50. На технически носител
Чл.51. Ниво на чувствителност – средно
Чл.52. Форма на организация и съхраняване на личните данни – Само данните в

регистър Фиш за спешна медицинска помощ на МЗ – бланка 830 А се въвеждат на



компютър. Компютърът е свързан в локална мрежа, но със защитен достъп до личните
данни с парола. Софтуерните продукти са предоставени от Министерство на
здравеопазването,които са част от с-ма 112

Чл.53. Местонахождение на компютъра –РКЦ, в изолирано помещение за
самостоятелна работа на операторите на лични данни по регистъра;

Чл.54. Достъп до личните данни  имат само обработващите – дежурния
медицински персонал в РКЦ чрез парола за отваряне на тези файлове, известна на тях.

Чл.55. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане,
изгубване или унищожаване се осигурява посредством периодично архивиране на
данните от поддържаща фирма SNS, както и чрез поддържане на информацията на
хартиен носител.

Чл.56. Разширен достъп до данните в компютърната система,включваща и лични
данни на персонала на ЦСМП-Плевен, имат лица с даден достъп на
администратор(Директор,Зам.директор,ОтговорникнаФСМП-
левен,Гл.счетоводител,техни-чески сътрудник,СЧР).

Глава деветнадесета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ВОДЕНЕ И

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ В РЕГИСТЪРА

Чл.57. (1). Личните данни в регистрите се набират при обслужване на пациент при
амбулаторен преглед или домашно посещение чрез устен разговор с пациента или
придружителите.

(2). Всички регистри на хартиен носител след попълването им се предават на
Гл.мед.фелдшер за филиал Плевен и Отг.на филиалите за филиали в структура, които
ги съхраняват до изземването им от експертна комисия с протокол и съхранението им в
учрежденския архив на центъра.

(3). Освен посочените лица и при посочените случаи, ограничен достъп на лични
данни имат главен счетоводител и счетоводител при обработване на изразходените
медикаменти, отразени в медицинската документация.

(4). Пациентите имат право на достъп до личните си данни , за което подават
писмено молба до Директора на ЦСМП Плевен. Подаването на молбата е безплатно и е
описано във ВП за класифицирана информация.

(5). Молбата съдържа име на лицето и др. данни, които го идентифицират - ЕГН,
адрес, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични
данни, подпис, адрес на кореспонденцията; нотариално заверено пълномощно – когато
молбата се подава от упълномощено лице. Молбата се завежда в общия входящ
регистър на администратора;

(6). Ако при осъществяване достъпа до лични данни по искане на едно лице е
възможно да се разкрият лични данни за друго лице, администраторът е длъжен да
предостави достъп само до частта от тях, отнасяща се до заинтересованото лице.

(7). Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:
1. устна справка;
2. писмена справка;
3. преглед на данните от самото лице или от изрично упълномощено

от него такова;
4. предоставяне на копие от исканата информация;
5. предоставяне на исканата информация по електронен път, освен в

случаите, когато това е забранено от закон;



6. предоставяне на копие от исканата информация на предпочитан
носител, освен в случаите, когато законът забранява това;

(8). При подаване искане за осигуряване на достъп Директорът разглежда молбата
за достъп и разпорежда на обработващия лични данни да осигури достъп в
предпочитаната от заявителя форма. Решението се съобщава писмено на заявителя
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 достъп може да
се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

(9). Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се на технически носител
имат само обработващите лични данни (медицински персонал дежурен в РКЦ,   на
които са дадени  пароли за достъп до файловете.

Чл.58.(1). Освен медицинските лица, работещи по график, правомерен е достъпът
на длъжностните лица, пряко ангажирани с оформяне и проверка законосъобразността
на документите – директор, зам.директор, главен счетоводител, счетоводител, касиер,
гл.мед.сестра, зав.филиали, гл.мед.фелдшер,технически сътрудник.

(2). Операторът на лични данни е длъжен да им осигури достъп при поискване от
тяхна страна.

(3) Медицинските регистри /вкл.цялата медицинска документация/ не се изнася
извън сградите на филиалите.

(4). Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до медицинската
документация на ЦСМП- Плевен, освен ако същото е изискано по надлежен път от
органи на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие/ и полицията;

(5) Медицинска документация или данни, съдържащи се в нея, се изисква с
изрично писмено искане отправено до директора на ЦСМП .

(6). На органите на съдебна власт и полицията се предоставя копие от
медицинските документи, заверени с подпис на технически сътрудник и печат на
ЦСМП.

(7). 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,
свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на
непозволени увреждания.

(8). На представителите на компетентни държавни органи се осигурява достъп до
личните данни, като при необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в
помещение на ЦСМП;

(9). Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно
легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния
орган, в който се посочва основанието, имената на лицата, като за целта и дейността им
е необходимо да им се осигури достъп до медицинската документация на ЦСМП;

(10). Здравна информация може да бъде предоставена на трети лица, когато:
1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица /след

уведомяване на съответното лице/;
3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване

на причините за смъртта; е необходима за нуждите на държавния здравен
контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни
заболявания;

4. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото
осигуряване/пенсионно и здравно/;



5. е необходима за нуждите на медицинската статистика, след като данните,
идентифициращи пациента са заличени;

6. е необходима за нуждите на МЗ, РЗИ и Националния статистически
институт;

Чл.59. При промени в статута на ЦСМП (преобразуване, ликвидация и др.)
налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни от ЦСМП на друг администратор
на лични данни, предаването на регистъра се извършва с разрешение на Комисията за
защита на лични данни и съгласно посочения ред за внасяне на съответното искане;

Чл.60. Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за
съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 3-дневен срок от
подаване на молбата, респ. искането;

Чл.61. При внедряване на нов програмен продукт за изработване на лични данни
следва да се съставя нарочна комисия по тестване и проверка възможностите на
продукта  с оглед спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно защитата на
данните), Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от
неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване;

Глава двадесета
ЛЕКАРСКА ТАЙНА

Чл.62. (1). Лекарската тайна включва всички сведения, които пациентът е
споделил с лекаря във връзка със състоянието си, и факти, открити при прегледа и
изследванията, извършени от последния, както и всичко, което лекарят е научил при
упражняване на професията си относно пациента;

(2). Лекарската тайна се пази и по отношение на членовете на семейството на
болния; доверените от пациента тайни лекарят запазва и след смъртта му;

(3). Лекарската тайна се простира и върху цялата медицинска документация и
илюстрационен материал, а така също и върху данните и заключенията на извършени
консултации.

(4). Когато повече лекари лекуват едновременно или последователно един и същ
пациент, те помежду си са свободни от лекарска тайна, освен при мотивирано
несъгласие на пациента;

(5). При използване на информация от медицинска документация за целите на
научна и преподавателска дейност данните и илюстрациите, които подлежат на
задължителна тайна, могат да бъдат съобщени, ако гарантират анонимност на пациента.
Не трябва да се допуска идентифицирането на пациентите от трети лица;

(6). Лекарят е задължен да дава информация за състоянието на своите пациенти на
съответните институции в регламентирани от съществуващото законодателство случаи.

(7). В тези случаи лекарят се освобождава от отговорност за опазването на
лекарската тайна.

Глава двадесет и първа
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ И

БЕДСТВИЯ(ПОЖАР, НАВОДНЕНИЯ)



Чл.63. Компютърът, в който са съхранени личните данни на пациенти и
служители се поставя на поставка и  поради непрекъснатия режим на работа  се избягва
необходимостта от СОТ.

Чл.64. Съблюдават се всички необходими мерки за предотвратяване на
наводнения от водопроводната мрежа или парно отопление, предотвратяване на
пожари

Глава двадесет и втора
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.65. Регистрите не се изнасят извън сградата на съответния филиал
Чл.66. Лични пароли за достъп до файловете, съдържащи лична информация,

които се променят веднъж годишно
Чл.67. Поддържане на антивирусни програми

Глава двадесет и трета
ПЕРИОДИЧНО АРХИВИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА

ИНФОРМАЦИОННИТЕ НОСИТЕЛИ

Чл.68. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва на всяка
една година

Чл.69. Архивирането на медицинските регистри на хартиен носител се извършва
след попълването им, като се предават на Гл.мед.фелдшер, който ги предава на
отг.архив за съхранение в архива на Центъра в срокове съгласно Номенклатурата на
делата за архива в Центъра. Фишовете за домашно посещение и друга
мед.документация се предават след приключване на месеца на гл.мед.фелдшер в
Плевен , а след това – в архива.

Глава двадесет и четвърта
ДОКЛАДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

Чл.70. (1). При настъпване на инцидент, операторът на лични данни изготвя
доклад до директора, който съдържа:

- вида на инцидента,
- времето на установяването му,
- последствията от него.

(2). Предприемат се мерки за възстановяване на личните данни и допълнителни
мерки за предотвратяване на повторен подобен инцидент.

(3). При съмнение за осъществен умишлен неправомерен достъп, се уведомява
полицията.

Глава двадесет и пета
ОТГОВОРНОСТ

Чл.71. (1). За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и по Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ
регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни,



виновното длъжностно лице се наказва с дисциплинарно наказание по Кодекса на
труда.

(2). Когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и
установено от надлежен орган – наказанието се налага от органа по Закона за защита на
личните данни.

(3). Ако в резултат действията на виновното длъжностно лице по обработване на
лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност
по общия ред, ако стореното не представлява деяние, за което се предвижда
наказателна отговорност.

Глава двадесет и шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.72. По смисъла на настоящата инструкция:
1. “Администратор на лични данни” е “Център за спешна медицинска помощ”,

като действията от името на администратора се осъществяват от Директора на ЦСМП
Плевен;

2. Оператор/обработващ лични данни е дежурният медицинският персонал
определен с работен график за съответната дата, обслужили преминалите пациенти,
като ограничени функции по обработката на лични данни при условия и ред посочени
по-горе, имат и следните длъжностни лица:

- Отг.на.филиали
- Главен мед.фелдшер
- Главен счетоводител
- Счетоводител
- Технически сътрудник(Отговорник архив)

Част четвърта
Регистър “Финансово–счетоводна дейност“- във връзка с обработка на

финансови документи на лицата, работещи в ЦСМП-Плевен.

Чл.73. (1). В този регистър се води счетоводна отчетност, относно възнагражденията
на длъжностните лица в ЦСМП –Плевен по трудови и извънтрудови правоотношения;

(2). При работа с данните се използват софтуерни продукти по обработка на
данните относно възнагражденията на персонала, в това число основни и допълнителни
възнаграждения, данъчни и други /вноски по заеми, запори и пр./ задължения, трудов
стаж, присъствени и неприсъствени дни и други подобни,като всеки от компютрите е
защитен с парола, известна единствено на служителя работещ с него.

(3). Софтуерните продукти са предоставени от Министерство на
здравеопазването;

(4). Достъп до лични данни имат Касиер, Гл. счетоводител,счетоводителят и СЧР
при обработване лични данни на лицата относно изготвяне на разплащателни
документи, свързани с преводи на възнагражденията на лицата, наети по трудови
правоотношения в ЦСМП Плевен по банков път.

(5). Използва се парола за отваряне на файловете, свързани с индивидуалните
възнаграждения.

(6). Работните помещения на Гл.счетоводител,счетоводител, касиер и СЧР се
намират в  сградата на УБАЛ”Проф. Георги Странски”, като всяко работно помещение
е отделно и съответно е защитено с ключ. Входът на сградата е с охрана.



Глава двадесет и седма
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ

И БЕДСТВИЯ/ПОЖАР, НАВОДНЕНИЯ/

Чл.74.Шкафът, в който се съхраняват ведомостите е направен от негорим и
непромокаем материал.

Чл.75. Компютрите, в който са съхранени личните данни са поставени на висока
маса/поставка/

Чл.76. Съблюдават се всички необходими мерки за предотвратяване на
наводнения от водопроводната мрежа или парно отопление, предотвратяване на
пожари

Чл.77. Периодично записване на информацията върху магнитни носители, които
се съхраняват в заключен шкаф.

Глава двадесет и осма
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.78.(1).Средствата за предотвратяване на умишлено повреждане или
нерегламентиран достъп до личните данни са:

7. Съхраняване на ведомостите в заключен шкаф
8. Заключване на помещението, в което се намира заключения шкаф
9. Ведомостите не се изнасят извън сградата на центъра
10. Лични пароли за достъп до файловете, съдържащи лична

информация, които се променят при напускане на  служител, имащ достъп до
файловете

11. Поддържане на антивирусни програми
12. Охрана на обекта

(2). Правилата, свързани с пропускателния режим, противопожарната охрана,
действията при извънредни ситуации и други, се утвърдени с ПВТР в ЦСМП-Плевен,
План за бедствия и аварии и Инструкция за ПБ в ЦСМП-Плевен

Глава двадесет и девета
ПЕРИОДИЧНО АРХИВИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА

ИНФОРМАЦИОННИТЕ НОСИТЕЛИ

Чл.79. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва
периодично (на всяка календарна година) от длъжностното лице, пряко ангажирано с
оформяне на документите, свързани с възнагражденията на персонала (Касиер) с оглед
запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на
електр.носител(флашка, диск), достъп до които има само обработващият лични данни
и/или длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с



възнагражденията на персонала (касиер ). Същите се   съхраняват в заключен шкаф в
помещението на дл.лице, което обработва съответните лични данни.

Чл.80. Личните данни на хартиен носител(кадрови досиета), една година след
напускане на лицето се предават на Отг.архив, който ги съхранява в архива на центъра
за срок от 5 години.

Глава тридесета
ДОКЛАДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

Чл.81. При настъпване на инцидент, операторът на лични данни:
1. Изготвя доклад до Директора, който съдържа: вида на инцидента, времето на

установяването му и последствията от него.
2. Предприемат се мерки за възстановяване на личните данни и допълнителни

мерки за предотвратяване на повторен подобен инцидент.
3.При съмнение за осъществен умишлен неправомерен достъп, се уведомява

полицията.
Глава тридесет и първа

ОТГОВОРНОСТ

Чл.82. За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и по Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ
регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни,
виновното длъжностно лице се наказва с дисциплинарно наказание по Кодекса на
труда.

Когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено
от надлежен орган – наказанието се налага от органа по Закона за защита на личните
данни.

Ако в резултат действията на виновното длъжностно лице по обработване на
лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност
по общия ред, ако стореното не представлява деяние, за което се предвижда
наказателна отговорност.

Глава тридесет и втора
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.83. По смисъла на настоящата инструкция:
1. “Администратор на лични данни” е “Център за спешна медицинска помощ гр.

Плевен”, като действията от името на администратора се осъществяват от Директора
2.“Оператор/обработващ лични данни”е Служител човешки ресурси и

Длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с
възнагражденията на персонала - Касиер,ТРЗ, като ограничени функции по
обработката на лични данни при условия и ред посочени по-горе, имат и следните
длъжностни лица:

- Гл.счетоводител и Счетоводители

Част пета
Регистър  “Контрагенти и Партньори на ЦСМП-Плевен”



Чл.84.(1).В този регистър се набират и съхраняват лични данни, с цел
индивидуализиране на физически лица и персонализиране на юридическите лица,
фирми, участващи в търгове и процедури по ЗОП и/или имащи търговски и/или
партньорски взаимоотношения с ЦСМП-Плевен.

(2). Нормативното основание е  Законът за счетоводство, Законът за обществените
поръчки и други приложими закони.

(3). Регистърът съдържа следните групи данни:
1. физическата идентичност на лицата: имена, номер на лична карта,

дата и място на издаване, ЕГН, месторождение, адрес и телефони за връзка и др.
2. образование: вид на образованието, място, номер и дата на

издаване на дипломата – данните са необходими съгласно действащото
законодателство за доказване на наличие на квалификация по търгове и други
специфични взаимоотношения.

3. Физическа идентичност на фирмата – наименование,булстат;
4. Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение

във всички случаи, когато е необходимо.
(4) Категориите лица, на които личните данни могат да бъдат разкривани, са

физическите лица, за които се отнасят данните, и на лица, ако е предвидено в
нормативен акт.

Глава тридесет и трета
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ АВАРИИ, ПРОИЗШЕСТВИЯ

И БЕДСТВИЯ/ПОЖАР, НАВОДНЕНИЯ/

Чл.85.Шкафът, в който се съхраняват данните е направен от негорим и
непромокаем материал.

Чл.86. Компютрите, в който са съхранени личните данни са поставени на висока
маса/поставка/

Чл.87. Съблюдават се всички необходими мерки за предотвратяване на
наводнения от водопроводната мрежа или парно отопление, предотвратяване на
пожари

Глава тридесет четвърта
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ

НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.88.(1).Средствата за предотвратяване на умишлено повреждане или
нерегламентиран достъп до личните данни са:

13. Съхраняване на данните в заключен шкаф
14. Заключване на помещението, в което се намира заключения шкаф
15. Ведомостите не се изнасят извън сградата на центъра
16. Лични пароли за достъп до файловете, съдържащи лична

информация, които се променят при напускане на  служител, имащ достъп до
файловете

17. Поддържане на антивирусни програми
18. Охрана на обекта



(2). Правилата, свързани с пропускателния режим, противопожарната охрана,
действията при извънредни ситуации и други, се утвърдени с ПВТР в ЦСМП-Плевен,
План за бедствия и аварии и Инструкция за ПБ в ЦСМП-Плевен

Глава тридесет и пета
ПЕРИОДИЧНО АРХИВИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА

ИНФОРМАЦИОННИТЕ НОСИТЕЛИ

Чл.89. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва
периодично (на всяка календарна година) от длъжностното лице, пряко ангажирано с
оформяне на документите, свързани с възнагражденията на персонала (Касиер) с оглед
запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на
електр.носител(флашка, диск), достъп до които има само обработващият лични данни
и/или длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с
възнагражденията на персонала (касиер ). Същите се   съхраняват в заключен шкаф в
помещението на дл.лице, което обработва съответните лични данни.

Чл.90. Личните данни на хартиен носител(кадрови досиета), една година след
напускане на лицето се предават на Отг.архив, който ги съхранява в архива на центъра
за срок от 5 години.

Глава тридесет и шеста
ДОКЛАДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

Чл.91. При настъпване на инцидент, операторът на лични данни:
1. Изготвя доклад до Директора, който съдържа: вида на инцидента, времето на

установяването му и последствията от него.
2. Предприемат се мерки за възстановяване на личните данни и допълнителни

мерки за предотвратяване на повторен подобен инцидент.
3.При съмнение за осъществен умишлен неправомерен достъп, се уведомява

полицията.
Глава тридесет и седма

ОТГОВОРНОСТ

Чл.92. За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и по Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ
регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни,
виновното длъжностно лице се наказва с дисциплинарно наказание по Кодекса на
труда.

Когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено
от надлежен орган – наказанието се налага от органа по Закона за защита на личните
данни.

Ако в резултат действията на виновното длъжностно лице по обработване на
лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност



по общия ред, ако стореното не представлява деяние, за което се предвижда
наказателна отговорност.

Глава тридесет и осма
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.93. По смисъла на настоящата инструкция:
1. “Администратор на лични данни” е “Център за спешна медицинска помощ гр.

Плевен”, като действията от името на администратора се осъществяват от Директора
2.“Оператор/обработващ лични данни”е Служител човешки ресурси и

Длъжностното лице, пряко ангажирано с оформяне на документите, свързани с
възнагражденията на персонала - Касиер,ТРЗ, като ограничени функции по
обработката на лични данни при условия и ред посочени по-горе, имат и следните
длъжностни лица:

- Гл.счетоводител и Счетоводители

Част пета
ИНСТРУКЦИЯ

относно мерките за осигуряване на защита на личните данни

Глава тридесет и девета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.94. (1). ЦСМП-Плевен организира и предприема мерки за:
1. защита на личните данни от случайно или незаконно

унищожаване;
2. от неправомерен достъп;
3. от изменение или разпространение;
4. от други незаконни форми на обработване;

(2) Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични
постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат
защитени.

Чл.95.(1). ЦСМП-Плевен прилага адекватна защита на личните данни, съобразена
с нивото на нейното въздействие,която включва:

1. Физическа защита;
2. Персонална защита;
3. Документална защита;
4. Защита на автоматизирани информационни системи и/или

мрежи
(2). Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели,

обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват
допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(3). Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен
носител.



(4). Събирането, обработването и съхраняването на лични данни в регистрите на
ЦСМП-Плевен се извършва на хартиен, технически и електронен носител  в
помещения, съобразено с  мерките  за защита и нивото на въздействие на съответния
регистър.

(5). Когато не е налице хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, физическите лица,
чиито лични данни се обработват, подписват декларация за съгласие по образец.
(Приложение № 1).

(6). Право на достъп до регистрите с лични данни имат само оторизираните
длъжностни лица.

(7). Оторизирането се извършва на база длъжностна характеристика и/или чрез
изричен акт на Директор ЦСМП-Плевен.

(8). Служителите носят отговорност за осигуряване и гарантиране на
регламентиран достъп до служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи
лични данни. Всяко умишлено нарушение на правилата и ограниченията за достъп до
личните данни от персонала може да бъде основание за налагане на дисциплинарни
санкции.

(9). Длъжностните лица нямат право да разпространяват информация за личните
данни, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения.

(10). Документите и преписките, по които работата е приключила, се архивират.
(11). Трайното съхраняване на документи, съдържащи лични данни, се извършва

на хартиен носител в помещения, определени за архив, за срокове, съобразени с
действащото законодателство. Помещенията, определени за архив, са оборудвани с
пожарогасители и задължително се заключват и СОТ.

(12). Съхранението на документите и преписките на хартиен носител,
архивирането/унищожаването на тези с изтекъл срок, се извършва по реда на Закона за
Националния архивен фонд.

(13). Документите на електронен носител се съхраняват на специализирани
сървъри, компютърни системи и/или външни носители на информация. Архивиране на
личните данни на технически носител се извършва периодично от
обработващия/оператора на лични данни с оглед запазване на информацията за
съответните лица в актуален вид и възможността ѝ за възстановяване, в случай на
погиване на основния носител/система. Архивните копия се съхраняват на различно
местоположение от мястото на компютърното оборудване, обработващо данните.
Достъп до архивите имат само обработващият/операторът/ на лични данни и
оторизираните длъжностни лица.

(14). Достъп до архивираните документи, съдържащи лични данни, имат
единствено оторизирани лица.

Чл.96. С оглед защита на хартиените, техническите и информационните ресурси
всички служители са длъжни да спазват правилата за противопожарна безопасност.

Чл.97.  (1). Оторизирани служители трябва да извършват периодични проверки за
състоянието и целостта на личните данни, съдържащи се в обработваните от ЦСМП-
Плевен регистри, и изготвят съответни доклади не по-малко от веднъж годишно.

(2). Тези доклади трябва да включват преценка на необходимостта за обработка на
личните данни и унищожаване или прехвърляне на личните данни съгласно чл. 25 от
Закона за защита на личните данни.

Чл.98.(1). При регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви
за лични данни, служителят, констатирал това нарушение, докладва писмено за този
инцидент на прекия си ръководител, който от своя страна е длъжен, своевременно да
информира Директор.

(2).Процесът по докладване и управление на инциденти задължително включва
регистрирането на инцидента, времето на установяването му, лицето, което го
докладва, лицето, на което е бил докладван, последствията от него и мерките за
отстраняването му.



Чл.99.(1).При повишаване на нивото на чувствителност на информацията,
произтичащо от изменение в нейния вид или в рисковете при обработването й, ЦСМП
може да определи друго ниво на защита за регистъра.

(2). Доклади за състоянието, рисковете и нивото на чувствителност на
информацията се изготвят веднъж на 2 години.

Чл.100.(1). В случаите, когато се налага унищожаване на носител на лични данни,
ЦСМП-Плевен, прилага необходимите действия за тяхното заличаване по начин,
изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях. Личните данни, съхранявани
на електронен носител и сървъри, се унищожават чрез трайно изтриване, вкл.
презаписването на електронните средства или физическо унищожаване на носителите.
Документите на хартиен носител, съдържащи данни, се унищожават чрез нарязване.

(2).Унищожаване се осъществява от служители, упълномощени с изричен писмен
акт на Директор ЦСМП-Плевен.

Чл.101. (1). Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат
право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство, след подаване на
заявление, респ. искане за достъп на информация, и след тяхното легитимиране.

(2). Всички трети лица, обработващи данните, които имат достъп до лични данни,
задължително следва да подпишат споразумение за обработка на данни, включващо
клауза за спазване на строги задължения за поверителност.

(3).Изключение се допуска единствено за тези органи и/или институции, които
извършват това въз основа на изискване на закона ( Съд, Прокуратура, НАП, НОИ и
др.).

Глава четиридесета
ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Чл.102. Физическа защита в ЦСМП-Плевен се осигурява чрез набор от
приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на
нерегламентиран достъп и защита на сградите и помещенията, в които се създават,
обработват и съхраняват лични данни.

Чл.103. Основните приложими организационни мерки за физическа защита в
ЦСМП-Плевен включват :

1. определяне на помещенията, в които ще се обработват лични
данни, както и на тези, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-
информационните системи за обработване на лични данни,

2. определяне на организацията на физическия достъп.
Чл.104.(1). В случай че ЦСМП-Плевен оцени, че събирането, обработването и

съхраняването на дадени лични данни има „средно“ ниво на въздействие, към
посочените мерки се включват и определяне на зоните с контролиран достъп и на
използваните технически средства за физическа защита.

1. ключалки,
2. шкафове,
3. метални каси,
4. оборудване на помещенията с пожарогасителни средства.

(2). Като помещения, в които ще се обработват лични данни, се определят всички
помещения, в които с оглед нормалното протичане на работния процес, се събират,
обработват и съхраняват лични данни. Достъпът до тях е физически ограничен само за
служители с оглед изпълнение на служебните им задължения.

(3). Комуникационно-информационните системи, използвани за обработка на
лични данни, се разполагат в специални физически защитени помещения или защитени



шкафове, достъпът до които е ограничен само до тези служители, които за изпълнение
на служебните си задължения се нуждаят от такъв достъп до данните, както и лицата,
натоварени със служебни ангажименти за поддръжката на нормалното функциониране
на тези системи. Последните нямат достъп до съхраняваните в електронен вид данни.

(4). Организацията на физическия достъп до помещения, обработващи лични
данни, е базирана на ограничен физически достъп (на база заключващи системи и
механизми) до зоните в обекта с ограничен достъп, включително и тези, в които са
намират информационните системи. Достъп се предоставя само на служителите, на
които той е необходим, за изпълнение на служебните им задължения.

(5). Като зони с контролиран достъп се определят всички помещения на
територията на ЦСМП-Плевен, в които се събират, обработват и съхраняват лични
данни с определено ниво на въздействие по-високо от „ниско“.

(6). Използваните технически средства за физическа защита на личните данни в
ЦСМП-Плевен са съобразени с действащото законодателство и нивото на въздействие
на тези данни. Всички физически зони с хартиени и електронни записи са ограничени
само за служители, които трябва да имат достъп чрез принципа „Необходимост да
знае” с оглед изпълнението на работните им задължения.

(7). Всички записи и документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, са в
заключени шкафове, които са заключени в кабинети с ограничен достъп, достъпен само
от упълномощен персонал.

(8). Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни, е
ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли, а електронните
носители, включително сървъри, са защитени по адекватен начин, в зони с контрол на
достъпа.

Глава четиридесет и първа
ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

Чл.105. Основните приложими мерки за персонална защита на личните данни,
оценени с ниска степен на въздействие, са:

1. Задължение на служителите да се запознаят с нормативната
уредба в областта на защитата на лични данни и настоящата
инструкция срещу подпис

2. Запознаване и осъзнаване за опасностите за личните данни,
обработвани в ЦСМП-Плевен;

3. Забрана за споделяне на критична информация между
персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);

4. Деклариране на съгласие за поемане на задължение за
неразпространение на личните данни.

Чл.106. За лични данни, оценени с по-висока степен на въздействие, се прилагат и:
1. Познаване на политиката и ръководствата за защита на

личните данни;
2. Провеждане на специализирани обучения за работа и

опазване на лични данни, в случай че спецификата на служебните
задължения и/или изисква подобно;



3. Тренировка на персонала за реакция при събития,
застрашаващи сигурността на данните, в случай че спецификата на
служебните задължения и/или изисква подобно.

Глава четиридесет и втора
ДОКУМЕНТАЛНА ЗАЩИТА

Чл.107. (1). Основните приложими мерки за документална защита на личните
данни, оценени с ниска степен на въздействие, са:

1. Определяне на регистрите, които ще се поддържат на
хартиен носител: на хартиен носител се съхраняват всички лични данни, които
изискват попълването им върху определени бланкови документи и/или
формуляри, свързани с изпълнение на изисквания на действащото
законодателство или пряко свързани с осъществяването на нормалната дейност
на ЦСМП-Плевен;

2. Определяне на условията за обработване на лични данни:
личните данни се събират само с конкретна цел, пряко свързана с изпълнение на
законовите задължения и/или нормалната  дейност на ЦСМП, а начинът на
тяхното съхранение се съобразява със специфичните нужди за обработка;

3. Регламентиране на достъпа до регистрите: достъпът до
регистрите е ограничен и се предоставя само на упълномощените служители, в
съответствие с принципа на „Необходимост да знае”;

4. Определяне на срокове за съхранение: личните данни се
съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осъществи целта, за
която са били събрани и/или изискванията на действащото законода-
телство/съгласно ВП за архива в ЦСМП-Плевен

5. Процедури за унищожаване: Документите, съдържащи лични
данни, които не подлежат на издаване към Държавен архив, и след изтичане на
законовите срокове за тяхното съхранение и не са необходими за нормалното
функциониране на ЦСМП, се унищожават по подходящ и сигурен начин (
нарязване, електронно изтриване ).

(2). За лични данни, оценени с по-висока степен на въздействие, се прилагат и
мерки, свързани с контрол на достъпа до регистрите, ограничаващ достъп на
персонала или в ограничени случаи на други специално упълномощени лица, в
съответствие с принципа на „Необходимост да знае”, за да изпълняват техните
задължения;

Чл.108. Правила за размножаване и разпространение, които разрешават
копиране и разпространяване на лични данни единствено в случаите, когато това е
необходимо за юридически нужди, възниква по изискване на закон и/или по-висш
държавен орган, както и да бъдат предоставяни само на лица, на които са необходими
във връзка с извършване на възложена работа. Неразрешеното копиране и
разпространение е обект на официални и дисциплинарни санкции, включ. прекратяване
на трудовите взаимоотношения.

Глава четиридесет и трета
ЗАЩИТАТА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

И/ИЛИ МРЕЖИ

Чл.109. (1). Защитата на автоматизираните информационни системи и/или
мрежи в ЦСМП-Плевен  включва набор от приложими технически и организационни



мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до системите и/или мрежите, в
които се създават, обработват и съхраняват лични данни.

1.Основните мерки за защита на автоматизираните информационни системи и/или
мрежи, обработващи лични данни, оценени с ниско ниво на въздействие,  включват:

1.1.Идентификация и автентификация чрез използване на уникални
потребителски акаунти и пароли за всяко лице, осъществяващо достъп до мрежата и
ресурсите на ЦСМП-Плевен. Прилагането на тази мярка е с цел да се регламентират
нива на достъп и да се въведе достъп, съобразен с принципа „Необходимост да знае”;

1.2. Управление на регистрите, съобразено с ограничаване на достъпа до
съответния регистър единствено до лица, които са пряко натоварени и/или служебно
ангажирани с неговото въвеждане, поддръжка и обработка;

1.3.Управление на външни връзки и/или свързване, включващо от своя страна-
дефиниране на обхвата на вътрешните мрежи:

1.3.1. Като вътрешни мрежи се разглеждат всички локални жични мрежи и/или
телекомуникационни връзки тип „точка – точка“, които се намират под контрола и
администрацията на ЦСМП-Плевен.

1.3.2.  Като външни мрежи се разглеждат всички мрежи, вкл. и безжични мрежи,
интернет, интернет връзки, мрежови връзки с трети страни, мрежови сегменти на
хостинг системи на трети страни, които не са под административния контрол на
ЦСМП-Плевен.

1.4. Регламентиране на достъпа до вътрешната мрежа - достъп до вътрешната
мрежа имат единствено служители,  и/или специално упълномощени от Ръководството
лица.

Достъпът до мрежата и обработваните лични данни се предоставя с оглед
изпълнение на техните преки служебни задължения и е съобразен с принципа
„Необходимо да знае“.

Минимално изискваното ниво на сигурност за достъп до вътрешните мрежи
изисква идентифициране с уникално потребителско име и парола.

1.5. Администриране на достъпа до вътрешната мрежа- отговорностите,
свързани  с осъществяване на администрация на достъпа, са възложени на съответните
длъжностни лица.

1.6. Контрол на достъпа до вътрешната мрежа: Отговорностите, свързани с
осъществяване на контрола на достъпа са възложени на съответните длъжностни лица .

Те са задължени да предприемат адекватни мерки за минимализиране на риска от
неоторизиран (физически и/или отдалечен) достъп до мрежите на ЦСМП-Плевен, вкл.
и чрез използване на защитни стени и други адекватни мерки и инструменти.

1.7. Защитата от вируси, включва:
1.7.1. използването на стандартни конфигурации за всяка компютърна и/или

мрежова платформа, като системният, а при възможност и приложният, софтуер се
контролира, инсталира и поддържа от оторизиран персонал

1.7.2. активиране на автоматична защита и сканиране за компютърни вируси и
обновяване на антивирусни дефиниции. Забранено е, потребителите да отказват
автоматични софтуерни процеси, които актуализират вирусните подписи.

1.7.3. забрана за пренос на данни от заразени компютри- при съмнение и/или
установяване на заразяване на компютърна система работещият с нея е задължен да
уведоми оторизирания персонал на  и да преустанови всякакви действия за работа
и/или изпращане на информация от заразения компютър (чрез външни носители,
електронна поща и/или други способи за електронна обмяна на информация). До
премахване на вирусите заразеният компютър следва да бъде незабавно изолиран от
вътрешните мрежи.



1.8.Политиката по създаване и поддържане на резервни копия за възстановяване
регламентира:

1.8.1. Основната цел на архивирането е свързана с предотвратяване на загуба на
информация, свързана с лични данни, която би затруднила нормалното функциониране
на ЦСМП-Плевен.

1.8.2. Начина на архивиране: информацията следва да бъде архивирана по
подходящ способ и на носител, извън конкретния физически компютър, и да позволява
пълното възстановяване на данните, в случай на погиване на техния основен носител.

1.8.3. Отговорност за архивиране има лицето, обработващо личните данни.
18.4. Срокът на архивиране следва да е съобразен с действащото

законодателство/веднаж годишно/.
Чл.91. (1). Съхраняването на архива следва да бъде в друго физическо помещение,

като в случаите, когато носителят на информация е преносим и в заключен в
огнеустойчив шкаф. Всички архиви, съдържащи поверителна и/или служебна
информация, трябва да се съхраняват с физически контрол на достъпа

(2).Основни електронни носители на информация са: вътрешни твърди дискове
(част от компютърна с-ма), еднократно и/или многократно презаписваеми външни
носители (външни твърди дискове, многократно презаписваеми -флашки)

(3). Персоналната защита на данните е част от цялостната охрана на ЦСМП.
(4). Личните данни в електронен вид се съхраняват съгласно нормативно

определените срокове и съобразно спецификата и нуждите на ЦСМП-Плевен.
(5). Данните, които вече не са необходими за целите на ЦСМП-Плевен и чийто

срок за съхранение е изтекъл, се унищожават чрез приложим способ( нарязване,
постоянно заличаване от електронните средства).

Чл.110. За лични данни, оценени с по-висока степен на въздействие, се прилагат и
мерки, свързани с:

1. Организация на телекомуникационните връзки и отдалечения достъп до
вътрешните мрежи на ЦСМП:

2. На персонала на ЦСМП-Плевен се предоставя Интернет достъп за изпълнение
на служебните им задължения.

Чл.111.(1). Мерките, свързани с текущото поддържане и експлоатация на
информационните системи и ресурси на ЦСМП-Плевен, включват:

1.Оценка на сигурността, включваща:
- периодични тестове и оценки на уязвимостта на мрежите и системите  от

външни и вътрешни атаки, вкл. оценка на въздействието,
- адекватността на използваните мерки и способи за защита, както и препоръки за

нейното техническо и организационно подобряване.
2. Забрана за притежание и ползване на хардуерни или софтуерни инструменти от

персонала на ЦСМП-Плевен и обучаваните лица, които биха могли да бъдат
използвани, за да се компрометира сигурността на информационните системи.

(2). Мерките, свързани със създаване на физическа среда (обкръжение), включват
физически контрол на достъпа (ключалки, метални решетки и други приложими
способи), създаване на подходяща работна среда, вкл. чрез поддържане на подходяща
температура и нива на влажност, както и пожароизвестителна система. Те са насочени
към осигуряване на среда за нормално функциониране, за защита на ИТ оборудването
от неоторизиран достъп и контрол на риска от повреда и унищожаване.

Глава четиридесет и четвърта
БАЗИСНИ ПРАВИЛА  И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ    ДАННИ



Чл.112. (1). Компютърен достъп през локалната мрежа към файлове, съдържащи
лични данни, се осъществява само от длъжностни лица с регламентирани права,
единствено от тяхното физическо работно място, от специално определения за целта
компютър и след идентификация чрез име и парола към системата.

(2). При работа с телекомуникационната система, се прилагат адекватни мерки за
технически и административен контрол (ограничаване на IP, MAC адрес, физическа
локация, уникално потребителско име и парола), като по този начин гарантира, че само
упълномощени служители получават достъп до решаване на възложените задачи.

(3). Идентификацията на оторизираните лица за работа с лични данни
задължително включва и идентификация чрез уникален потребителски акаунт, който
съдържа име и парола на потребителя, права за достъп до системата и ползване на
нейните ресурси.

Чл.113. (1). Използваният хардуер за съхранение и обработване на лични данни
отговаря на съвременните изисквания и позволява гарантиране на разумна степен на
отказоустойчивост, възможности за архивиране и възстановяване на данните и
работното състояние на средата.

(2). При необходимост от ремонт на компютърната техника, предоставянето й на
сервизната организация,оторизирана от МЗ.

(3).На служебните компютри се използва само софтуер, който е инсталиран
от оторизирано лице от  МЗ (за медицинска част- телекомуникационна система
112, а за регистър ЧР, Финансово-счетоводна дейност и Контрагенти – ПП ТЕРЕС
, СКИПТЪР и КОНТО).

(4). Забранено е самоволното инсталиране на всякакъв друг вид софтуер.
Чл.114.Служителите, на които е възложено да подписват служебна

кореспонденция с квалифициран подпис (КЕП), нямат право да предоставят издадения
им КЕП на трети лица.

Глава четиридесет и пета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.115.(1). По смисъла на настоящия Правилник:
1. „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.

2. „Носител на лични данни” е физически обект, на който могат да
се запишат данни или могат да се възстановят от същия.

3. „Специфични признаци“ са признаци, свързани с физическа,
физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна,
социална или друга идентичност на лицето.

4. „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.

 ЦСМП обработва само законно събрани лични данни, необходими за
конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които се събират
и обработват 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.

 ЦСМП-Плевен 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.

 ЦСМП спазва принципа за забрана на обработване на специални
категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (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.

5. Физическото лице - притежател на личните данни - изразява свободно
своето съгласие относно обработването на отнасящи се за него лични данни.

6. Физическото лице има право по всяко време на обработването да поиска
блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни, в
случаите, когато оспорва тяхната точност или обработването им е
незаконосъобразно.

7. Здравна информация – чл. 27 от ЗЗ - лични данни, свързани със
здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата и
всяка друга информация в медицинската документация.

8. Лични данни– ЗЗЛД - всяка информация, свързана с идентифицирано
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

9. Чувствителни лични данни – чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗЛД – лични данни,
отнасящи се до здравето на физическо лице. Необходимо за целите на
медицината, медицинската диагноза, осигуряването на здравни  грижи или
лечение.Принцип на свеждане на данните до минимум.

Данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с
целите, за които данните се обработват.В случаи, при съображения от обществен
интерес в областта на общественото здраве,те могат  да бъдат обработвани без
наличието на съгласието на физическите лица, за които се отнасят данните?

10. Здравна документация – (пар. 1, т.1 от ДР на ЗЗ) –всички форми
за регистриране и съхраняване на здравна информация

11. Принцип: обработването на чувствителни лични данни е
забранено. Изключения само с изрична разпоредба в първичен нормативен акт:
чл. 27 от ЗЗ.

12. „Администратор на лични данни” е ЦСМП-Плевен, което
самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.

13. „ Лице по защита на личните данни” е физическо лице,
притежаващо необходимата компетентност, което е упълномощено или
назначено от администратора със съответен писмен акт, в който са уредени
правата и задълженията му във връзка с осигуряване на необходимите
технически и организационни мерки за защита на личните данни при тяхното
обработване. Длъжностното лице ще бъде основното лице за контакт в случай на
извършвани проверки от страна на Комисията за защита на личните данни. В
този смисъл то трябва да бъде добре запознато с нормативната уредба в сферата
и, разбира се, с вътрешните процедури, свързани с обработка на лични данни в
ЦСМП-Плевен.

14. „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.

15. „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице,
държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични
данни от името на администратора на лични данни.

16. „Оторизирано лице“ е лице, което по силата на естеството на
преките си служебни задължения и/или изричното оторизиране от
Ръководството на ЦСМП-Плевен, има право за достъп до определена категория
лични данни.

17. „Анонимни данни“ са лични данни, приведени във форма, която
не позволява те да бъдат свързани със съответното физическо лице, за което се
отнасят.

18. „Цялостност” е изискване, данните да не могат да бъдат
променени/подменени по неоторизиран начин в процеса на тяхното обработване
и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени
манипулации на функциите по обработване на данните.

19. „Регистър на лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от
лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана,
децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

20. „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.

21. „Поверителност” е изискване за неразкриване на личните данни
на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване.

22. „Ниво на защита” е степен на организация на обработката на
личните данни в зависимост от рисковете и вида им.

23. „Персонална защита на лични данни“ е система от
организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни
по указание на администратора.

24. „Физическа защита на лични данни“ е система от технически и
организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до
сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват лични данни.

25. „Документална защита на лични данни“ е система от
организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител.

26. „Защита на автоматизирани информационни системи и/или
мрежи“ е система от технически и организационни мерки за защита от
незаконни форми на обработване на личните данни.

27. „Външни мрежи“ са всички мрежи, вкл. и безжични мрежи,
интернет, интернет връзки, мрежови връзки с трети страни, мрежови сегменти
на хостинг системи на трети страни, които не са под административния контрол
на ЦСМП-Плевен.

28. „Вътрешни мрежи“ са всички локални жични мрежи и/или
телекомуникационни връзки тип „точка – точка“, които се намират под контрола
и администрацията на ЦСМП-Плевен.

29. „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.



30. „ Ниско ниво на въздействие” е неправомерното обработване на
лични данни, което би застрашило неприкосновеността на личността и личния
живот на отделно физическо лице или група физически лица.

31. „Средно ниво на въздействие” е неправомерното обработване на
лични данни, което би могло да създаде опасност от засягане на интереси,
разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или
философски убеждения, членство в политически партии или организации,
сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели,
здравословното състояние, сексуалния живот или човешкия геном на отделно
физическо лице или група физически лица.

32. „Високо ниво на въздействие” е неправомерното обработване на
лични данни, което би могло да доведе до възникване на значителни вреди или
кражба на самоличност на голяма група физически лица или лица, заемащи
висши държавни длъжности, или трайни здравословни увреждания или смърт на
отделно физическо лице.

33. „Изключително високо ниво на въздействие” е неправомерното
обработване на лични данни, което би могло да доведе до възникване на
значителни вреди или кражба на самоличност на особено голяма група
физически лица или трайни здравословни увреждания или смърт на група
физически лица.

34. „ Инцидент” е непредвидимо обстоятелство, което би могло да
засегне сигурността на личните данни.

35. „ Резервни копия за възстановяване” са копия на данните,
съхранявани на носител, чрез които може да се осъществи възстановяването.

36. „Трето лице“ е физическо или юридическо лице, орган на
държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице,
за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от
обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на
администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.

(2). Правилникът е изработен на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (Общ регламент относно защитата на
данните), Закона за защита на личните данни и Наредба № 1/30.01.2013 г. за
минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия  вид на
защита на личните данни, издадена от Комисията за защита на личните данни, и
актуализира действащите до сега Инструкции за защита на личните данни в ЦСМП-
Плевен.

(3).  За всички неуредени в настоящия Правилник въпроси,са приложими
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година 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 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита
на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на
технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и
действащото приложимо законодателство на Р България и може да се допълва при
актуализирани нормативни документи или по предложения на групата по сигурност.

Правилникът е утвърден със Заповед №РД-07-15 от 25.05.2018г.на Директор
ЦСМП-Плевен.



Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………...

ЕГН: …………………………

Лична карта № ……..…. издадена от …….……………….. на …………….… г.

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/а съм ЦСМП-Плевен да обработва личните ми данни, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни.

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано

обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като
субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект
на данни са били нарушени.

ДЕКЛАРАТОР:



Дата:

гр. Плевен

Приложение № 2

До Директор
На ЦСМП-Плевен

ЗАЯВЛЕНИЕ

относно: достъп до лични данни

От .......................................................................................................................
(Име, презиме и фамилия)

ЕГН: …..……………, л. к. № ……...………..………., издадена на …………....,

от ………………………………., адрес …………………………….......................,

телефон за контакт …………………….., е-mail …………………………………

МОЛЯ, на основание чл. 26 и чл. 29 от Закона за защита на лични данни, да ми бъде
предоставена информация относно личните ми данни, съхранявани в ЦСМП-Плевен.
Желая да получа информация:
………………………………………………………………………..   в следната форма:

- преглед на информация;
- устна справка;
- писмена справка;
- копия на технически носител;
- по електронен път.

Дата:



Подпис: ……………………

гр./с. ………



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ОТ

…………………………………………………………………………………………..…,

ЕГН …………………………….,   наричан по-долу за краткост

СЛУЖИТЕЛ,

Във връзка с Трудов Договор № …………….....г. и на длъжност
.......................................... при:

ЦСМП-Плевен, с ЕИК 000411973, със седалище и адрес на управление:

гр.Плевен,бул.Г.Кочев ,№8, наричано по-долу за краткост РАБОТОДАТЕЛ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ КАТО СЛУЖИТЕЛ:

1.Се задължавам да спазвам конфиденциалността на поверената ми от
Работодателя/ЦСМП-Плевен/  информация с изключение на случаите, когато
разкриването на тази информация е разрешено или изискуемо от закона.
Конфиденциалната информация включва собствена информация като мероприятия,
планове,  доставчици на Работодателя и информация за служителите, както и всякаква
друга информация, която би могла да бъде използвана и би нанесла вреда на
Работодателя, ако бъде разкрита.
2.Се задължавам да не се намесвам и /или нарушавам личното пространство на
служителите на ЦСМП-Плевен.
3. „Лично пространство” е работното място, шкафовете и местата за съхранение,
отредени на всеки служител на ЦСМП-Плевен.
4.Се задължавам да използвам представените ми фирмен е-мейл и поща за работа и
дейности на ЦСМП-Плевен. Паролата за достъп до всеки един компютър е лична
информация и се счита за строго конфиденциална.
5.Се задължавам да не давам интервюта на пресата, по радио или телевизия по никакъв
повод, свързан с ЦСМП-Плевен,  без предварително съгласие на Директор ЦСМП-
Плевен.

…………........ г.,
в гр. ....................



ПОДПИС: .....................................
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