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Уведомление за поверителност на община Брезник 
 

Считано от 25 май 2018 г. в сила влезе 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 (Регламент (ЕС) 2016/679), който засили 
защитата на неприкосновеността на личността на физическите лица в Европейската 

икономическа зона и техните права спрямо администраторите на лични данни и ни 
задължава да Ви информираме относно причините, целите и начините, по които 
обработваме Вашите лични данни.  
 
Настоящето Уведомление за поверителност се отнася до осъществяваното от община 
Брезник обработване на лични данни на физически лица и има за цел да информира 
Вас, субектите на данни, относно условията, при които общината събира и обработва 

Вашите данни. 
 

Кой е администраторът на Вашите лични данни? 
 

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е: 
 

Наименование: Община Брезник 
БУЛСТАТ: 000386559 
Седалище: град Брезник, п. к. 2360, ул. „Елена 

Георгиева“ № 16 
Телефон:  07751/ 24-34 
Факс: 07751/ 38-45 
Електронна поща: obshtina_breznik@abv.bg 

 
Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните 

 
По всички въпроси, свързани с настоящото уведомление за поверителност, и за повече 
информация относно защитата на Вашите лични данни, можете да се обърнете към 

определеното от кмета на община Брезник Длъжностно лице по защита на личните 
данни на следните данни за контакт: 

 
Име на Длъжностното лице по 
защита на личните данни: 

г-н Иван Бъчваров - заместник-кмет 

Телефон: 07751/2010 в.105 

Електронна поща: ivan_bachvarov@abv.bg 

 
 

Принципи на обработването 
 
Обработваме личните Ви данни добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни 
цели само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и 
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национално законодателство за защита на личните данни. Обработването на лични 

данни е ограничено само до обема и срока, законоустановен и/или необходим за 
постигане на тези законни цели. Независимо от причината, поради която боравим с тази 
информация, ние полагаме дължимата грижа и поверителност и сме предприели 
необходимите мерки, за да предотвратим нейното неразрешено или незаконосъобразно 
обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане. 

 
Видове обработвани лични данни 

 
Община Брезник обработва Вашите лични данни, в това число данни, предоставени от 
Вас във Вашите заявления, предложения, жалби, споразумения и други документи 
/включително и подавани по електронен път/, данни, получавани при посещенията Ви 
на интернет страницата на общината, както и данни относно Вас, подадени от трети 
лица и/или публични органи в предвидените от нормативен акт случаи, сред които са 

данни, свързани с Вашата: 
 

 физическа идентичност: име, презиме и фамилия, единен граждански номер 
(ЕГН), адрес, телефон за връзка, електронен адрес; 

 икономическа идентичност: банкова и финансова информация, доходи, 
имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни 

книжа в дружества, наличие на публични задължения, данъчен статус и др.;  
 социална идентичност: произход, образование, трудова дейност, опит,  

квалификации и др.; 
 семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки и др.; 
 информация относно здравословното състояние: съдържаща се в 

медицински удостоверения, болнични листове и др.; 
 данни за съдебно минало: само в случаите, предвидени в закон; 
 видеоизображения от осъществяваното от община Брезник видеонаблюдение 

чрез видеокамери, разположени на различни места на територията на общината 
(в сградата на общинската администрация; в други обществени сгради; на 
определени пунктове, разположени по пътищата на територията на общината; и 
др.); 

 интернет идентификатори (автоматично, посредством „бисквитки“): 

техническа и статистическа информация за посещенията на нашата интернет 
страница, която може да включва адреса на интернет протокола (IP), 
информация за влизане, продължителност на посещението, настройка на часови 
зони, видове и версии на браузъра, трафични и други данни, които сами по себе 
си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител 
на интернет страницата (за повече информация: раздел Използване на 
бисквитки по-долу). 

 
Не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически 
възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални 
организации, генетични или биометрични данни за целите на идентифицирането на 
физическо лице, освен ако не сме нормативно задължени за това и/или тази 
информация е необходима, за да упражните свои права,  или ако сте предоставили 
своето изрично съгласие за съответното обработване.  
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Правно основание и цели на обработването 
 

Обработката на горепосочените категории лични данни се осъществява във връзка с 
упражняването на нашите официални правомощия, при изпълнение на задачи от 
обществен интерес, за спазване на нашите законови задължения, включително в 
качеството ни на работодател, а в отношенията ни с нашите служители и работници, 
доставчици на услуги, контрагенти и договорни партньори ние обработваме лични 
данни и във връзка със сключването и изпълнението на съответните споразумения.  
 
Видеонаблюдението на територията на сградата на общинската администрация и 
прилежащите й площи се осъществява на основание законния интерес на община 

Брезник от проследяване, предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп, 
опазване на имуществото и информацията в сградата на общинската администрация и 
гарантиране здравето и сигурността на посетителите и служителите, а 
видеонаблюдението на територията на град Брезник – за изпълнението на задачи от 
обществен интерес, сред които предотвратяване и разкриване на престъпления, 
осигуряване на обществената безопасност и защита на живота и здравето на 

гражданите на територията на града.  
 
Също така въз основа на нашия легитимен интерес обработваме получени от Вас 
становища, коментари, похвали и оплаквания с цел отчитане на работата ни, 
повишаване качеството на предоставяните услуги и обезпечаване на искове и правни 
претенции. Поради същата причина и с цел подобряване представянето и навигацията 
на интернет страница на община Брезник обработваме статистически данни за 
посещенията и начина на използване й от нашите интернет потребители. Повече 
информация относно използваните „бисквитки“ може да откриете по-долу в раздел 
„Използване на бисквитки и връзки към външни страници“. 
 
В редки случаи и само когато това е необходимо, обработваме Вашите лични данни въз 
основа на Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено 

съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, без това да засяга 
законосъобразността на обработването, извършено до този момент. 
 
Целите, за които използваме съответните лични данни, са: 

 предоставяне на предлаганите от нас административните услуги в съответствие с 
приложимата нормативната уредба, изискваща обработване на определен обем 
от лични данни, посочени конкретно в съответното заявление/образец*;  

 изпълнение на официалните функции на община Брезник и на вменените ни 
задължения като орган на местната власт, свързани с гражданското състояние и 

                                                             
*
 Община Брезник може да откаже предоставянето на заявена от Вас административна 

услуга, в случай че не ни предоставите законно изискуемите за предоставянето й лични 

данни. 
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регистрация; събирането на местните данъци и такси, устройство на територията, 

управлението на общинската собственост, създаване, водене и поддържане на 
регистри, и др.; 

 изпълнение на задълженията ни като работодател по трудови и служебни 
правоотношения; 

 сключване на договори с трети страни и изпълнение на договорни задължения; 
 установяване, упражняване или защита на правни претенции; 
 предотвратяване и разкриване на престъпления, осигуряване на обществената 

безопасност, защита на живота и здравето на гражданите, гарантиране 
сигурността на посетителите на сградата на общината и на работниците и 
служителите в общинската администрация, проследяване, предотвратяване и 
разкриване на неоторизиран достъп и опазване на общинското имущество 
посредством осъществяване на видеонаблюдение чрез видеокамери, 
разположени на различни места на територията на общината (в сградата на 

общинската администрация; в други обществени сгради; на определени 
пунктове, разположени по пътищата на територията на общината; и др.); 

 осигуряване на възможност за достъп чрез интернет страницата на общината до 
предоставяните от общината административни услуги и подобряване на 
функционалността и сигурността на страницата (чрез използване на 
„бисквитки“). 

 
Срокове за съхранение  

 
Община Брезник съхранява Вашите лични данни по силата на приложимото 
законодателство, съгласно предвидените в него критерии и срокове и в съответствие с 
приложената към Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив 
„Номенклатура на делата със срокове за съхранение“. 
 
 

Използване на бисквитки и връзки към външни страници 
 
На нашата страница може да се използват „бисквитки“ (cookies) с цел подобряване на 
нейната защита и функционалност. Бисквитката е малък файл от букви и цифри, който 

се съхранява на браузъра или в паметта на устройството Ви. Бисквитката се изтегля и 
инсталира, когато осъществявате достъп до определени уебсайтове, и обикновено 
съхранява автоматично информация като името на сървъра, от който е изпратена 
бисквитката, нейния уникалния номер, срока на съхранение на файла. С оглед на 
времетраенето си, бисквитките мога да бъдат сесийни бисквитки, които се заличават 
автоматично след затварянето на сесията на браузъра, или постоянни бисквитки, които 
остават на Вашето устройство за по-дълъг период от време, обикновено посочен в 
самата бисквитка. Повече информация относно бисквитките можете да намерите на 
адрес: www.aboutcookies.org.uk 
 
Настоящата интернет страница е възможно да използва следните видове бисквитки:  
 

Необходими 
бисквитки 

Тези бисквитки са задължителни за визуализацията, 
навигацията, функционирането и сигурността на връзката и 
защитата от нежелани външни намеси на настоящата интернет 
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страница. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат 

изключени.  Това са бисквитки, без които функционирането на 
сайта и негови различни функции е невъзможно или се поставя 
под висок риск. 
Този тип бисквитки често се определят и спадат към сесийните 
бисквитки. 

Статистически 
бисквитки 

Позволяват проследяване начина на използване на интернет 
страницата, като например брой потребители на страница, 
най-посещавани страници, източници на посещението, време, 
прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тази 
статистическа информация служи да се направят общи 
заключения и препоръки за ефективността на интернет 
страницата с цел подобряване нейната функционалност.  

 

 

В таблицата по-долу ще намерите повече информация за различните бисквитки, които 
използваме, целта на употребата им и срока на тяхната валидност/съхранение: 

Бисквитка Източник Цел Срок на 

валидност 

caa1acd5fcd7a31bf
e9c0e1c37c40718 

breznik.info Използва се за 
основното 
функциониране на 
страницата. 

До края на сесията 

ja_purity_tpl  breznik.info Използва се за 
основното 
функциониране на 
страницата. 

Една година 

ja_purity_ja_font breznik.info Използва се за 
основното 

функциониране на 
страницата, с цел 
запазване на 
предпочитания от Вас 
размер на шрифта на 
визуализация на 

съдържанието. 

Една година 

perm_phpsessid_js Freecallink.com Позволява 
интегрирането на бутона 
и използване на 
функцииите „Безплатно 
обаждане“ и „Пиши ни“. 

Един месец 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

обл. Перник, гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 
 

6 
 

phpsessid_js Freecallink.com Позволява 

интегрирането на бутона 
и използване на 
функциите „Безплатно 
обаждане“ и „Пиши ни“. 

Един час 

 

Можете да променяте настройките на бисквитките чрез Вашия интернет браузър, като 
например да откажете зареждането на някои или всички бисквитки. Ако обаче 
използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки 
(включително на задължителните), в резултат е възможно да не получите достъп до 
настоящата интернет страница на общината или до части от нея. Повече информация 
относно управлението на бисквитките съгласно използвания от Вас интернет браузър, 
може да откриете тук. 

 

Също така е възможно да предоставим на настоящата страница връзки към външни 
интернет страници, по отношение на които настоящето Уведомление за поверителност 
не намира приложение. Препоръчваме Ви да се запознаете със съответните политики за 
защита на личните данни на тези страници, преди да им предоставите каквато и да е 
Ваша лична информация. 

 
Видеонаблюдение  

 
В сградата на общинската администрация и в прилежащите й площи, както и на 
обществени места на територията на община Брезник се извършва непрекъснато 
видеонаблюдение с цел опазване на общинското имущество и обществения ред. 

 
Видеонаблюдението се извършва автоматично чрез съхраняване на видеозаписи 
(видео-образ) на технически (магнитен) носител заедно с информация относно обхвата 
на наблюдението (локация на обекта) и времето на направата на записа. Записите от 
извършеното видеозаснемане се съхраняват за срок до 2 месеца от извършването му, 
освен в случаите на инцидент или злонамерено деяние, когато записът ще се съхрани 

за срока, необходим за предприемане на съответните действия и за установяване, 
упражняване или защита на правни искове. 
 
Местоположението и обхватът на устройствата за видеонаблюдение са надлежно 
обозначени чрез поставянето на информационни табла относно осъществяваното 
обработване в комбинация със стандартизирани икони, когато е приложимо. 
  

Получатели на лични данни 
 

Община Брезник се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с 
Вас. Достъп до съответната информация имат само упълномощените за това лица от 
състава на общинската администрация.  
 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg
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Разкриваме Ваши лични данни на трети лица само при достатъчно гаранции за 

осигуряване на адекватно ниво на защита и наличието на законово основание и/или 
основателна причина за това.  
 
Можем да разкрием Ваши лични данни на следните категории получатели, когато това е 
законно и необходимо: 

 публични органи в съответствие  с техните правомощия: например Национална 
агенция по приходите, Национален осигурителен институт, ГД Инспекция по 

труда или друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване 
на съответните данни за финансови, осигурителни, контролни и други 
законосъобразни цели; органи на съдебната власт, прокуратурата, 
Министерството на Вътрешните работи, Сметната палата, Агенцията за държавна 
финансова инспекция в изпълнение на техните правомощия и за установяване, 
упражняване или защита на правни претенции; други публични органи, с оглед 

техните правомощия и компетентност;  
 доставчици на услуги в качеството им на обработващ лични данни: за целите на 

поддръжка на интернет страницата ни и нейните функционалности, както и на 
информационните ни системи и системите за видеонаблюдение; доставчици на 
софтуерни продукти за осъществяване на определени външни и вътрешни 
процеси и обмен на информация; други лица, имащи достъп до или и 

обработващи лични данни по нареждане или договорно възлагане от страна на 
община Брезник. 

 
Община Брезник не прехвърля Вашите лични данни в страни или територии извън 
Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако в съответствие с приложимото 
европейско и национално законодателство не сме задължени да сторим това. 

 
Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни 

 
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право: 
 на информация и достъп до личните Ви данни: да знаете дали и какви Ваши лични 

данни се обработват, за какви цели и в какви срокове се използват и на кого се 
разкриват;  

 да поискате коригиране и/или ограничаване на обработването на непълни, 
неточни, неуместни или остарели данни; 

 да възразите срещу обработването на Вашите лични данни - при наличие на 
законово основание за това, свързани с конкретната Ви ситуация, и при условие, 
че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да 
имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, че обработването не се 
извършва във връзка с висящ съдебен процес и че не се осъществява за защита на 
легитимните интереси на община  Брезник; 

 в случай, че обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие, по всяко 
време имате правото да го оттеглите, без това да засяга законосъобразността на 
обработването, извършено преди това; 

 да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени, освен ако община Брезник 
няма законово основание да обработва тази информация; 

 да поискате данните Ви да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, 
подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

обл. Перник, гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 
 

8 
 

друга организация, но само когато обработването се осъществява въз основа на 

договор или на Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично; 
 да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране (ако започнем да извършваме такова автоматизирано вземане на 
решения, незабавно ще Ви уведомим за това); 

 ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са 
нарушени, да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни на 
следните данни за контакт: 

 
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
Седалище на адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан 

Лазаров“ № 2 
Телефон: +359 2 91 53 518 

Факс: +359 2 91 53 525 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

 
Контакт с Община Брезник 

 
Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече 
информация относно защитата на Вашите лични данни, като се свържете с община 
Брезник на данните за контакт, посочени по-горе, като отправите своето искане лично 
или чрез пълномощник в сградата на община Брезник, по пощата, чрез лицензиран 
пощенски оператор или по електронен път. Независимо от формата на заявяване, за да 
бъде прието и обработено Вашето искане, то следва да бъде надлежно подписано от 
Вас или Вашия пълномощник/законен представител. При необходимост може да 

поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването 
на самоличността Ви. 

Ще Ви отговорим в едномесечен срок, който, при необходимост, може да бъде удължен 
с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени. 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg
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