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ПОЛИТИКА 
за  поверителност  и  защита  на  личните данни 

в  ОБЩИНА БЕЛОВО 
 

 
Считано от 25 май 2018 година е в сила Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския 

парламент и на Съвета относно защитата физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/ 46/ ЕО / Общ регламент относно защитата на данните/, който урежда правата и 
задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички страни- членки 
на Европейския съюз. 

Настоящата политика за поверителност съдържа информация относно 
обработването на лични данни на физическите лица от страна на Община Белово в 
качеството й на Администратор на лични данни и е насочена към потребителите на 
услуги- субектите на лични данни. 

Община Белово като администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал.7 от 
Регламента осъществява административната си дейност по събиране, обработване и 
съхраняване на лични данни при спазване на задължителните стандарти за качество и 
законосъобразност на извършваните административни услуги в съответствие с Регламент 
/ЕС/ 2016/679 и Закона за защита на личните данни, като гарантира на своите потребители 
на услуги, че предоставените лични данни от физически лица ще бъдат обработвани и 
съхранявани единствено и само за целта на извършване на конкретната административна 
услуга при стриктно спазване изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския 
парламент.  

 
Администратор на лични данни: 
ОБЩИНА БЕЛОВО, област Пазарджик 
гр. Белово 4470, ул.” Орфей”№ 4А 
тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, е-mail: kmet@belovo.eu 
 
Длъжностно лице по защита на личните данни: 
Цветелина Митева 
тел. +359 879 155 600 
тел. +359 888 261 342 
e mail: miteva@gbg.bg 
 
По смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни „ 

Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е 
идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или 
повече специфични признаци или което може да бъде идентифицирано въз основа на 
конкретна информация: чрез идентификатор, име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични 
за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, 
културната или социалната идентичност на физическото лице.  

Община Белово администрира предоставените лични данни в условията на 
законосъобразност, конфиденциалност и политика на опазване неприкосновеността на 
личния живот на гражданите: 

 За упражняване на официалните правомощия на Община Белово като 
публичен орган на местно самоуправление; 
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 При сключване на договор или при предстоящо сключване на договор, по 
който субектът на данните е страна, като обработването е необходимо за 
изпълнение на задължения по договора; 

 При законово задължение на Община Белово, регламентирано със законов 
или подзаконов акт; 

 В случай на необходимост да бъдат защитени жизнено важни интереси на 
субекта на данните или друго физическо лице; 

 При изпълнение на задача от обществен интерес. 
 
При обработката на личните данни се спазват следните принципи: 
 Законосъобразност; 
 Добросъвестност; 
 Точност и цялостност на данните; 
 Събиране на данни, съотносими с целта на обработката; 
 Целенасоченост и ограничение на обработката на данни, съотносими за 

целта на тяхното предоставяне; 
 Конфиденциалност и опазване неприкосновеността на личния живот на 

потребителите на услуги; 
 Прозрачност на процесите по обработка на данни; 
 Ограничаване срока на съхранение на документите до законово 

регламентираните и обосновано необходими срокове; 
 Поверителност, несподеляне на лични данни с трети лица, ако това не е 

законово регламентирано или субектът не е дал изрично съгласие за това. 
  

Обработването на лични данни в Община Белово е подсигурено с необходимата 
физическа, персонална, документална и информационна защита. Тези данни са 
необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга съобразно 
нормативната база на Република България и на Европейския съюз.  

Обработването на личните данни е ръчно или автоматизирано и включва събиране, 
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 
консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или 
унищожаване. 

Община Белово събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица за 
извършване на конкретна административна услуга или изпълнението на задача от личен 
или обществен интерес: 

 Извършване на административна услуга по искане на субекта на лични 
данни; 

 Сигнали, предложения и жалби от субекта на лични данни, които изискват 
идентификация и обратна връзка; 

 Сключване на договор с Общината, по който субекта на лични данни е 
страна; 

 За управление на човешките ресурси, когато субектът на личните данни е 
кандидат за работа, настоящ или бивш служител в Община Белово; 

 За осигуряване на достъп до обществена информация по ЗДОИ по искане на 
субекта на данни. 

 
Обработването е законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин за 

конкретно, изрично указани легитимни цели, като не надхвърля периода, необходим за 
постигането на тези цели, освен ако няма нормативно задължение за съхранение в 
съответствие със съответното законодателство. Въведени са необходимите 
организационни и технически мерки, за да бъдат защитени личните данни от случайно или 
незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, изменение или разпространение и 
други незаконни форми на обработване. За извършване на комплексна услуга и при 
необходимост от служебно събиране на данни за физическото лице, Община Белово 
ползва регистрите на Общината, както и на други публични органи при спазване на 
съотносимата нормативна уредба. 
     



Община Белово като администратор на лични данни събира същите, предоставени 
от самите потребители при попълване на заявления, искания и други документи, 
необходими за предоставяне на конкретна административна услуга. Личните данни, 
обработвани във връзка с различните искания, се използват само за целите на упражняване 
на посочените права. В тази връзка лични данни могат да се предоставят на трети лица, 
само ако е предвидено в нормативен акт. Срокът за съхранение е различен и съобразен с 
приложимото законодателство. 

Личните данни на физическите лица се събират за конкретни, легитимни цели и не 
се обработват по начин, несъвместим с тези цели. Община Белово не събира и не 
обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, 
религиозни или философски убеждения, членство в политически и синдикални 
организации, както и обработването на данни, които се отнасят до здравето, сексуалния 
живот или до човешкия геном. 

Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския парламент урежда правата на 
физическите лица: 

 Право на информация: Субектът на данни има право на информация за 
целите на обработване на личните данни, законовото основание и процеса на 
обработката, сроковете за съхранение, информация за източниците на 
събиране на личните данни, предприетите мерки за тяхна защита; 

 Право на достъп: субектът на данни има право на корекция, изтриване на 
част от данните, ограничаване на тяхната обработка, копие на данните, 
които са в процес на обработка; 

  Правото на заличаване/ правото да бъдеш забравен/: субектът на данни има 
право да поиска заличаване на съхраняваните негови данни в случай, че 
същите вече не са необходими за целите на обработването, или при 
възражение срещу законовото основание, законосъобразността и начина на 
обработване, както и срещу осигурената защита на личните данни; 

 Правото на възражение и обжалване: субектът на данни може да подаде 
възражение или жалба до Длъжностното лице по защита на личните данни в 
Община Белово : 
Цветелина Митева 
тел. +359 879 155 600 
тел. +359 888 261 342 
e mail: miteva@gbg.bg 
 
или до Надзорния орган Комисията за защита на личните данни 
София 1592, бул.” Проф. Цветан Лазаров”№ 2 
е mail: kzld@cpdp.bg 

 
 Всички дейности при осъществяване и използване на системата за 
видеонаблюдение в сградата на Общинска администрация и прилежащите й зони и на 
обществени места и общински сгради на територията на Община Белово се извършват с 
цел гарантиране на безопасността и сигурността на лицата, запазване на имуществото и 
информацията в посочения териториален обхват. Дейностите по осъществяване на 
видеонаблюдение се извършват с цел предотвратяване и разкриване на нарушения на 
обществения ред, опазване на общинското имущество, осигуряване на безопасността на 
населението. 

Община Белово обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не 
ги използва повторно за несъвместими цели. 

Събраните лични данни не се използват за автоматизирано вземане на решения и 
профилиране на субектите на данни. Личните данни на физическите лица се обработват 
само от служители с ограничен, оторизиран и контролиран достъп, в рамките на 
изпълняваните от тях служебни задължения. Интернет страницата на Община Белово 
съдържа препратки към други уебсайтове- следва да се прочетат политиките за сигурност 
на посещаваните. 
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