
 

 



Всичко, което трябва да знаете за 
обработка на лични данни чрез видео 
устройства 

Видеонаблюдението като яление на 21 век 

Систематично автоматизирано наблюдение на определено пространство чрез оптични или аудио-

визуални средства, най-вече за целите за защита на собствеността или за защита на живота и 

здравето на хората се превърнаха в значително явление в наши дни. Тази дейност води до 

събиране и запазване на изобразителна или аудио-визуална информация за всички лица, влизащи 

в наблюдаваното пространство и те могат да бъдат идентифицирани въз основа на външния им 

вид или други специфични елементи. Самоличността на тези лица може да бъде установена въз 

основа на тези данни. Събирането на такава информация дава възможност за по-нататъшна 

обработка на лични данни по отношение на присъствието и поведението на лицата в даденото 
пространство.  

Потенциалният риск от злоупотреба с тези данни нараства по отношение на измерението на 

наблюдаваното пространство, както и на броя на хората, които често го използват. Този факт се 

отразява от Общия регламент за защита на данните в член 35, параграф 3, буква в), който изисква 

извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните в случай на систематичен 

мониторинг на обществено достъпна зона в голям мащаб, както и в член 37, параграф 1, буква б), 

който изисква от обработващите да назначат длъжностно лице по защита на данните, ако 

обработването по своето естество включва редовен и систематичен мониторинг на субектите на 

данни. 



Кога видеонаблюдението не попада в обхвата на GDPR 

 

Регулацията на GDPR не се прилага за обработка на данни, които нямат позоваване на дадено 

лице, например ако физическо лице не може да бъде идентифицирано пряко или косвено. 

Пример: GDPR не е приложим за фалшиви камери (т.е. всяка камера, която не функционира 

като камера и по този начин не обработва никакви лични данни).  

Пример: Видеокамера е интегрирана в автомобил за предоставяне на помощ при паркиране. 

Ако камерата е конструирана или настроена по такъв начин, че да не събира информация, 

свързана с физическо лице (например регистрационни табели или информация, която би могла 

да идентифицира минувачите), GDPR не се прилага. 

Пример: Записите от голяма надморска височина попадат само в обхвата на GDPR, ако при 
обстоятелствата обработваните данни могат да бъдат свързани с конкретно лице. 



Изключение за лични или домашни занимания 

 

Обработката на лични данни от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания, 

която може да включва и онлайн дейност, е извън обхвата на GDPR. 

В контекста на видеонаблюдението изключението за лични и домашни цели трябва да се 

тълкува тясно.  

Според Европейския съд, така нареченото „лични и домашни цели“ трябва да се „тълкува като 

свързано само с дейности, които се извършват в хода на личния или семейния живот на 

хората, което очевидно не е така  в случаите на обработка на лични данни, състояща се в 

публикуването им в интернет, така че тези данни да бъдат достъпни за неопределен брой 

хора”. Освен това, ако система за видеонаблюдение, доколкото включва постоянното записване и 

съхраняване на лични данни и обхваща, „дори частично, публично пространство и съответно 

се насочва навън от личната настройка на лицето, обработващо данните по този начин, тя 

не може да се разглежда като дейност, която е чисто „лична или домашна“ дейност за 
целите на член 3, параграф 2, второ тире от Директива 95/46“. 

Що се отнася до видеоустройствата, управлявани в помещенията на частно лице, то може да 

попадне под изключение на лични цели. Това ще зависи от няколко фактора, които трябва да се 

вземат предвид заедно, за да се стигне до заключение. Освен посочените по-горе елементи, 

идентифицирани с решенията на Съда на ЕС, потребителят на видеонаблюдението у дома трябва 

да разгледа дали има някаква лична връзка с субекта на данните, дали мащабът или честотата на 

наблюдението предполага някакъв вид професионална дейност от негова страна и на 

потенциалното неблагоприятно въздействие от наблюдението върху субектите на данни. 

Наличието на един от гореспоменатите елементи не означава непременно, че обработката е 

извън обхвата на изключението, за това определяне е необходима цялостна оценка. 

Пример: Турист записва видеоклипове както през мобилния си телефон, така и чрез 

видеокамера, за да документира ваканциите си. Той показва кадрите на приятели и семейство, 

но не го прави достъпен за неопределен брой хора. Това би попадало под изключението на 

домакинствата. 



Пример: Някой наблюдава и записва собствената си градина. Имотът е ограден и само 

самият администратор и семейството му влизат в градината редовно. Това би попадало под 

изключението на домакинството, при условие че видеонаблюдението не се разпростира дори 
частично до обществено пространство или съседна собственост. 

Пример: Колоездач иска да запише спускането си с екшън камера. Тя кара в отдалечен район и 

планира да използва записите само за личното си развлечение у дома. Това би попадало под 

изключението на домакинствата. 

Законосъобразност на обработката 

 

Преди употреба, целите на обработката трябва да бъдат уточнени подробно.  

Видеонаблюдението може да служи за много цели, например защита на собствеността и други 
активи, събиране на доказателства за граждански искове.  

• Тези цели за мониторинг трябва да бъдат документирани писмено  

• Целите трябва да бъдат посочени за всяка камера за наблюдение, която се използва. 

Камерите, които се използват за една и съща цел от един администратор, могат да бъдат 



документирани заедно, стига всяка използвана камера да има документирано 
предназначение.  

• Субектите на данни трябва да бъдат информирани за целта (ите) на обработването.  

Видео наблюдението, основаващо се само на целта „безопасност“ или „за вашата 

безопасност“, не е достатъчно конкретно. Освен това противоречи на принципа, че личните 

данни се обработват законно, справедливо и прозрачно по отношение на субекта на данните. 

Правни основания за обработване чрез видеонаблюдение  

 

Вяко правно основание съгласно член 6, параграф 1 GDPR може да осигури правно основание за 

обработка на данни за видеонаблюдение. Например би се приложил член 6, параграф 1, буква в), 
когато националното законодателство предвижда задължение за видеонаблюдение.  

 

Но на практика, разпоредбите, които е най-вероятно да бъдат използвани са: 



 

 

В доста изключителни случаи може да бъде използвано като правно основание от 

администратора: 



 

Различните видове основания за обработка на лични данни 

 



 

 



 

 



 

Видеонаблюдението е законно, ако е необходимо, за да се постигне целта на легитимен интерес, 

преследван от администратор или трета страна, освен ако тези интереси не са отменени от 

интересите или основните права и свободи на субекта на данните. 

Законните интереси, преследвани от администратор или трета страна, могат да бъдат: 

правни 

икономически  

нематериални интереси 

Aдминистраторът трябва да отчете, че ако субектът на данните възрази на наблюдение в 

съответствие с член 21, то администраторът може да осъществи видео наблюдение на този субект 

на данни, само ако има по- убедителен легитимен интерес, който отменя интересите, правата и 

свободите на субекта на данни или за установяване, упражняване или защита на правни искове. 

Легитимният интерес трябва да съществува реално и да е актуален (т.е. не трябва да е 

измислен или спекулативен). 

Преди да започнете наблюдението, трябва да е налице ситуация на реална опасност: 

• щети или  

• сериозни инциденти в миналото. 

Препоръчително е да документирате съответните инциденти (дата, начин, финансова загуба) и 

свързани с тях наказателни обвинения. Тези документирани инциденти могат да бъдат силно 
доказателство за съществуването на легитимен интерес. 

Непосредствените опасни ситуации могат да представляват легитимен интерес: 

• магазини, продаващи скъпи/луксозни стоки (например бижутери)  



• или зони, за които се знае, че са типични местопрестъпления за престъпления на 
собственост (например бензиностанции). 

Предвид реална и опасна ситуация, целта за защита на собствеността срещу взлом, кражба или 

вандализъм може да представлява легитимен интерес за видеонаблюдението. 

 

Личните данни следва да бъдат: 

• адекватни 

• съответни и  

• ограничени до това, което е необходимо в зависимост от целите, за които се 

обработват.  

Преди да инсталира система за видеонаблюдение, администраторът винаги трябва да провери 

критично дали тази мярка е на първо място подходяща за постигане на желаната цел, и второ, 

адекватна и необходима ли е за целта. Мярката видеонаблюдение трябва да се избира само ако 

целта на обработката не може да бъде изпълнена разумно с други средства, които са по-малко 

застрашаващи основните права и свободи на субекта на данните. 

Като се има предвид ситуацията, че администраторът иска да предотврати престъпления, 

свързани със собствеността, вместо да инсталира система за видеонаблюдение, той може също 

така да предприеме алтернативни мерки за сигурност, като ограждане на имота, редовни патрули 

на служители по сигурността, използване на пазачи на входове, осигуряване на по-добро 

осветление, инсталиране на сигурни брави, прозорци и врати, или нанасяне на анти-графитно 



покритие или фолио върху стените. Тези мерки могат да бъдат толкова ефективни, колкото 
системите за видеонаблюдение срещу взлом, кражба и вандализъм. 

Преди да инсталира видеонаблюдение, администраторът е длъжен да прецени къде и кога са 

необходими строго мерките за видеонаблюдение. Обикновено система за наблюдение, работеща 

през нощта, както и извън редовното работно време, ще отговаря на нуждите на администратора, 
за да предотврати всякакви опасности за неговата собственост. 

По принцип необходимостта от използване на видеонаблюдение за защита на помещенията на 

администраторите завършва на границите на собствеността. Има обаче случаи, когато надзорът 

на имота не е достатъчен за ефективна защита. В някои отделни случаи може да се наложи да се 

разшири видеонаблюдението до непосредствената заобикаляща среда на помещенията. В този 

контекст администраторът трябва да обмисли физически и технически средства, например 
блокиране или пикселиране на неотносими области. 

 

Основните права и свободи на субектите на данни от една страна и законните интереси на 

администратора, от друга, трябва да бъдат оценявани и балансирани внимателно. 

Администраторът трябва да вземе предвид  

1. до каква степен мониторингът засяга законните интереси, основните права и свободи на 
лицата и  

2. ако това причинява нарушения или отрицателни последици по отношение на правата на 

субекта на данните.  

Всъщност балансирането на интересите е задължително. 

Добрият пример: 



Компания, собственик на обществен паркинг документира повтарящи се проблеми с 

кражбите в паркираните автомобили. Зоната за паркиране е отворено пространство и лесно 

може да бъде достъпна от всеки, но е ясно обозначена с табели и блокиращи пътя, прегради, 

които заобикалят пространството. Компанията за паркиране има легитимен интерес 

(предотвратявайки кражбите в автомобилите на клиента) за наблюдение на района по време, 

когато са установили, че се случват инцидентите. Субектите на данни се наблюдават в 

ограничени срокове, наблюдението е и в техен интерес -  кражбите са предотвратени. В този 

случай, легитимният интерес на администратора има превес над интереса на субектите на 

данни да не се наблюдават. 

Лошият пример: 

Ресторант решава да инсталира видео камери в тоалетните, за да контролира реда в 

санитарните помещения. В този случай правата на субектите на данни явно надхвърлят 
интереса на администратора, следователно камерите не могат да бъдат инсталирани там. 

 

Администраторът трябва да оцени рисковете за правата на субекта на данните.  

Тук решаващият критерий е интензивността на намесата в правата и свободите на 

личността. 

Важни фактори за балансиране могат да бъдат: 

• големината на площта, която е под наблюдение и 

• количеството субектите на данни под наблюдение.  



Използването на видеонаблюдение в отдалечен район (напр. за гледане на дивата природа или 

за защита на критична инфраструктура, като частна радиоантена) трябва да се оценява по 

различен начин от видеонаблюдението в пешеходна зона или в търговски център. 

 

По отношение на систематичния мониторинг, връзката между субект на данни и администратор 

може да варира значително и може да повлияе на разумните очаквания на субекта на данните. 

Тълкуването на понятието разумни очаквания не трябва да се основава само на въпросните 

субективни очаквания. По-скоро решаващият критерий трябва да бъде, дали една обективна трета 

страна може разумно да очаква и да заключи, че подлежи на наблюдение в тази конкретна 
ситуация 

Знаците, информиращи субекта за видеонаблюдението, нямат значение при определянето на 

това, което субектът на данни обективно може да очаква. 

Разгласяване на видео кадри на трети страни 

 



Разкриването е дефинирано в член 4, параграф 2 като: 

• предаване (напр. Индивидуална комуникация),  

• разпространение (напр. Публикуване онлайн) или  

• предоставяне по друг начин на разположение.  

Третите страни са: 

• физическо или юридическо лице,  

• публичен орган, агенция или 

• друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни 

и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични 
данни имат право да обработват личните данни. 

Всяко разкриване на лични данни е отделен вид обработка на лични данни, за което 
администраторът трябва да има правно основание по член 6. 

Предаването на видео кадри на трети страни с цел, различна от тази, за която са събрани 

данните, е възможно съгласно правилата на член 6, параграф 4. 

Пример: За разрешаване въпроси, свързани с щети се инсталира видео наблюдение на бариера 

(на паркинг). Настъпва повреда и записът се предава на адвокат, за да се води дело. В този 

случай целта за запис е същата като тази за предаването. 

Пример: За разрешаване на въпроси, свързани с щети се инсталира видео наблюдение на 

бариера (на паркинг). Записът се публикува онлайн по чисто развлекателни причини. В този 

случай целта се е променила и не е съвместима с първоначалната цел. Освен това би било 

проблематично да се определи правно основание за тази обработка (публикуване). 

Трето лице получател ще трябва да направи своя собствен правен анализ, по-специално 

определянето на неговото правно основание по смисъла на член 6 за обработка му (например 

получаване на материала). 



Права на субекта на данните 

 

 



 

 

Субектът на данни има право да получи потвърждение от администратора за това дали неговите 

лични данни се обработват или не. За видеонаблюдението това означава, че ако няма данни да се 

съхраняват или прехвърлят по какъвто и да е начин, тогава, след като моментът за наблюдение в 

реално време е преминал, администраторът може да даде само информацията, че личните данни 

вече не се обработват. Ако обаче данните все още се обработват по време на заявката (т.е. ако 

данните се съхраняват или непрекъснато се обработват по друг начин), субектът на данните 
следва да получи достъп и информация в съответствие с член 15.  



Има редица ограничения, които в някои случаи могат да се прилагат по отношение на 

правото на достъп. 

• Член 15, параграф 4 от GDPR – отразява се неблагоприятно върху правата на другите 

Като се има предвид, че всеки брой субекти на данни може да бъде записан в една и съща 

последователност на видеонаблюдение, проверката ще доведе до допълнителна обработка на 

лични данни на други субекти на данни. Ако субектът на данни желае да получи копие на 

материала (член 15, параграф 3), това може да повлияе неблагоприятно върху правата и 

свободите на други субекти на данни в материала. За да се предотврати този ефект, 

следователно администраторът трябва да вземе предвид, че поради чувствителния характер на 

видеокадрите, в някои случаи администраторът не трябва да ги предоставя ако чрез тях могат 

да бъдат идентифицирани други субекти на данни. Защитата на правата на трети страни обаче не 

трябва да се използва като оправдание за предотвратяване на законни претенции за достъп от 

страна на физически лица, администраторът трябва вместо това да прилага технически мерки за 

изпълнение на заявката за достъп (например редактиране на изображения, като например 
маскиране или кодиране)  

• Член 11, параграф 2 GDPR - администраторът не може да идентифицира субекта на 
данните 

Ако видеокадрите не могат автоматизирано да се преглеждат за определени лични данни (т.е. 

администраторът вероятно ще трябва да премине през голямо количество съхранен материал, за 

да намери въпросния субект на данните), администраторът може да няма възможност да 
идентифицира субекта на данните. 

Поради тези причини субектът на данни следва (освен да се идентифицира, включително с 

документ за самоличност или лично) в искането си до администратора, да посочи кога - в разумен 

срок, пропорционален на количеството регистрирани субекти на данни - той или тя е влязъл в 

наблюдаваната зона. Администраторът трябва предварително да уведоми субекта на данни за 

това каква информация е необходима, за да може администраторът да се съобрази с искането. 

Ако администраторът е в състояние да докаже, че не е в състояние да идентифицира субекта на 
данните, той трябва да информира съответно субекта на данните. 

• Член 12 GDPR - прекомерни искания 

В случай на прекомерни или явно неоснователни искания от субект на данни, администраторът 

може или да наложи разумна такса в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) GDPR, или да 

откаже да предприеме действия по искането (член 12, параграф 5, буква б). Администраторът 
трябва да може да демонстрира прекомерния или явно неоснователен характер на заявката. 



 

Ако администраторът продължава да обработва лични данни извън мониторинга в реално време 

(напр. Съхраняване), субектът на данни може да поиска личните данни да бъдат изтрити съгласно 

член 17 GDPR. 

При поискване администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, ако се 

прилага едно от обстоятелствата, изброени в член 17, параграф 1 GDPR (и нито едно от 

изключенията, изброени в член 17, параграф 3 от GDPR не е налице). Това включва задължението 

за изтриване на лични данни, когато те вече не са необходими за целта, за която са били 
първоначално съхранявани, или когато обработването е незаконно.  

Освен това, в зависимост от правното основание на обработването, личните данни трябва 

да бъдат заличени:  

за съгласие, когато съгласието бъде оттеглено (и няма друго правно основание за обработването) 

за легитимен интерес: 

• винаги, когато субектът на данни упражнява правото на възражение и няма 
преобладаващи убедителни законни основания за обработването, или 

• в случай на директен маркетинг (включително профилиране), когато субектът на данни 

възразява срещу обработката. 

Ако администраторът е направил видео кадри публични (напр. излъчване или стрийминг онлайн), 

трябва да се предприемат разумни стъпки, за да се информират други администратори (които 
сега обработват въпросните лични данни) за заявката съгласно член 17, параграф 2 GDPR.  

Разумните стъпки трябва да включват технически мерки, като се вземат предвид наличната 

технология и разходите за внедряване. Доколкото е възможно, администраторът следва да 

уведомява - при изтриване на лични данни - всеки, на когото личните данни са били разкрити 
преди това в съответствие с член 19 от GDPR. 



 

За видеонаблюдение въз основа на легитимен интерес или за необходимостта при изпълнение на 

задача в обществен интерес субектът на данни има право - по всяко време - да възрази, по 

причини, свързани с неговото конкретно положение, на обработването в съответствие с член 21 от 
GDPR.  

Освен ако администраторът не демонстрира убедителни законни основания, които отменят 

правата и интересите на субекта на данните, обработването на данни на лицето, което възрази, 

трябва да спре. Администраторът трябва да бъде задължен да отговаря на искания от субекта на 
данните без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец. 

В контекста на видеонаблюдението това възражение би могло да бъде направено преди влизане, 

по време на или след напускане на наблюдаваната зона. На практика това означава, че освен ако 

администраторът има убедителни законни основания, наблюдението на зона, в която 
физическите лица могат да бъдат идентифицирани, е законно само ако едно от двете: 

• администраторът е в състояние незабавно да спре камерата да обработва лични 

данни при поискване, или 

• наблюдаваната зона е с толкова подробни ограничения, че администраторът може да 

осигури одобрението от субекта на данните преди да влезе в зоната и не е зона, до 

която субектът на данни като гражданин има право на достъп 

Пример: Компанията изпитва затруднения с нарушения на сигурността на публичния си вход и 

използва видеонаблюдение на основание на законен интерес, с цел да хване незаконно 

влизащите. Посетителят възразява срещу обработването на своите данни чрез системата 

за видеонаблюдение на основания, свързани с конкретната му ситуация. Компанията обаче в 

този случай отхвърля искането с обяснението, че съхранените кадри са необходими поради 

текущо вътрешно разследване, като по този начин имат задължителни законни основания да 

продължат да обработват личните данни. 



 

В светлината на обема информация, който трябва да бъде предоставен на субекта на данните, 

администраторите на данни могат да следват поетапен подход, когато решат да използват 

комбинация от методи, за да осигурят прозрачност. По отношение на видеонаблюдението най-

важната информация трябва да се показва на самия предупредителен знак (първо ниво), докато 

допълнителните задължителни подробности могат да бъдат предоставени с други средства (второ 

ниво). 

Информация за първото ниво на уведомяване (предупредителен знак) 

 

Първото ниво се отнася до основния начин, по който администраторът първо комуникира със 

субекта на данните. На този етап администраторите могат да използват предупредителен знак, 

показващ съответната информация. Показаната информация може да бъде предоставена в 

комбинация с икона, за да се даде по-лесно видим, разбираем и ясно четим начин смислен 



преглед на планираната обработка. Форматът на информацията трябва да бъде адаптиран към 
отделното местоположение. 

Позициониране на предупредителния знак 

Информацията трябва да бъде разположена на разумно разстояние от наблюдаваните места по 

такъв начин, че субектът на данни лесно да разпознае обстоятелствата на наблюдението преди да 

влезе в наблюдаваната зона (приблизително на нивото на очите). Не е необходимо да се уточнява 

точното местоположение на оборудването за наблюдение, доколкото няма съмнение по 

отношение на това кои зони подлежат на мониторинг и контекстът на наблюдението е изяснен 
недвусмислено. 

Съдържание на първото ниво на информация 

Информацията от първото ниво (предупредителен знак) като цяло трябва да предава най-важната 

информация, например подробности за целите на обработката, идентичността на администратора 

и съществуването на правата на субекта на данните, заедно с информация за най-големите 

въздействия от обработката. Това може да включва например легитимните интереси, 

преследвани от администратора (или от трета страна) и данни за контакт на длъжностното лице 

по защита на данните (ако е приложимо). Също така трябва да се позове на по-подробното второ 

ниво на информация и къде и как да го намери. 

Второ ниво на даване на информация 

Информацията също трябва да бъде предоставена на място, лесно достъпно за субекта на данни, 

например като пълен информационен лист, който е достъпен на централно място (напр. 

Информационно бюро, рецепция или касиер) или показан на лесно достъпен плакат. Както бе 

споменато по-горе, предупредителният знак за първия слой трябва да се отнася ясно към 

информацията за втория слой. В допълнение, най-добре е информацията от първия слой да се 

отнася до цифров източник (например QR-код или адрес на уебсайт) на втория слой. 

Информацията обаче трябва да бъде лесно достъпна и нецифрово. Във всеки случай трябва да 

има възможност за достъп до информацията на втория слой, без да се влиза в изследваната зона. 

Това може да се постигне например чрез връзка или друг подходящ начин, като телефонен номер, 

който може да бъде извикан. Той трябва да съдържа цялата друга информация, която е 

задължителна съгласно член 13 GDPR. 



Периоди на съхранение и задължение за заличаване 

 

Личните данни не могат да се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които се 

обработват личните данни . В някои държави-членки може да има специфични разпоредби за 

периоди на съхранение по отношение на видеонаблюдението в съответствие с член 6, параграф 2 
GDPR. (за случаите в които нямаме изричен срок посочен в законодателството) 

Независимо дали личните данни са необходими за съхраняване или не, трябва да се 

контролират в тесен график. 

По принцип законните цели на видеонаблюдението често са защита на собствеността или 

запазване на доказателства. Обикновено възникналите щети могат да бъдат разпознати в рамките 
на един или два дни. 

Личните данни трябва в повечето случаи (например за целите на откриване на вандализъм) да 

бъдат изтрити, в идеалния случай автоматично, след няколко дни. Колкото по-дълъг е зададеният 

период на съхранение (особено когато е по-дълъг от 72 часа), толкова повече аргументация за 
легитимността на целта и необходимостта от съхранение трябва да бъде осигурена.  

Ако администраторът използва видеонаблюдение не само за наблюдение на своите помещения, 

но и възнамерява да съхранява данните, той трябва да се увери, че съхранението е действително 

необходимо за постигане на целта.  

Ако е така, периодът на съхранение трябва да бъде ясно определен и индивидуално определен за 

всяка конкретна цел. Отговорност на администратора е да определи периода на задържане в 

съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност и да демонстрира съответствие 
с разпоредбите на GDPR. 

Пример: Собственик на малък магазин обикновено ще забележи всеки вандализъм същия ден. В 

резултат на това е достатъчен редовен период на съхранение от 24 часа. Неработните дни 

почивни или празници обаче може да са причина за по-дълъг период на съхранение. Ако бъде 

открита повреда, той може също да се наложи да съхранява видеоклиповете по-дълъг период, 

за да предприеме съдебни действия срещу нарушителя. 



Технически и организационни мерки 

 

Администраторите следва да приемат вътрешна рамка и политики, които осигуряват прилагането 

на организационни и технически мерки както по време на определянето на средствата за 

обработка, така и по време на самата обработка, включително извършването на оценки на 
въздействието на защитата на данните, когато е необходимо. 

Преглед на системата за видеонаблюдение 

Система за видеонаблюдение се състои от аналогови и цифрови устройства, както и софтуер за 

заснемане на изображения на среда, обработка на изображенията и показване на оператор. 

Компонентите му са групирани в следните категории: 

Видео среда: заснемане на изображения, взаимовръзки и работа с изображения 

• целта на заснемането на изображение е генериране на образ от реалния свят в такъв 
формат, който може да се използва от останалата част от системата 

• взаимовръзките описват цялото предаване на данни във видео средата, т.е. връзки и 

комуникации. Примери за връзки са кабели, цифрови мрежи и безжични предавания. 

Комуникациите описват всички видео и контролни сигнали за данни, които могат да бъдат 

цифрови или аналогови         

• обработката на изображения включва анализ, съхранение и представяне на изображение 
или последователност от изображения  

От гледна точка на управлението на системата, VSS има следните логически функции: 

• управление на данни и управление на дейности, което включва обработка на команди на 

оператора и генерирани от системата дейности (алармени процедури, предупреждаващи 

оператори)         



• интерфейсите към други системи могат да включват връзка с друга сигурност (контрол на 

достъпа, пожарна аларма) и системи за сигурност (системи за управление на сгради, 

автоматично разпознаване на регистрационни номера)         

Сигурността на системата за видео наблюдение се състои от поверителност на системата и 
данните, целостта и наличността 

• системната сигурност включва физическа сигурност на всички компоненти на системата и 
контрол на достъпа до системата за видео наблюдение 

• сигурността на данните включва предотвратяване на загуба или манипулиране на 

данни         

 

Организационни мерки 
Освен потенциална нужда от Оценки на въздействието върху защитата на данните, 

администраторите трябва да вземат предвид следните теми, когато създават свои собствени 
политики и процедури за видеонаблюдение: 

Кой е отговорен за управление и експлоатация на системата за видеонаблюдение  

Цел и обхват на проекта за видеонаблюдение 

Подходяща и забранена употреба (къде и кога е разрешено видеонаблюдението и къде и кога не 
е; напр. Използване на скрити камери и аудио в допълнение към видеозапис) 

Мерки за прозрачност (Задължения за прозрачност и информация) 

Как се записва видеото и за каква продължителност, включително архивно съхранение на 

видеозаписи, свързани с инциденти със сигурност 

Кой трябва да премине съответно обучение и кога 

Кой има достъп до видео записи и за какви цели 

Оперативни процедури (например от кого и откъде се следи видеонаблюдението, какво да се 
прави в случай на нарушение на данните) 



Какви процедури трябва да спазват трети страни, за да поискат видеозаписи, както и процедури за 
отказ или предоставяне на такива искания 

Процедури за закупуване, монтаж и поддръжка на системата за видеонаблюдение 

Процедури за управление и възстановяване на инциденти 

Технически мерки 

Системна сигурност означава средства за физическа сигурност на всички компоненти на системата, 

цялостност на системата, т.е. за защита срещу и устойчивост при преднамерено и 

непреднамерено намеса в нейното нормално функциониране и контрол на достъпа.  

Сигурността на данните означава конфиденциалност (данните са достъпни само за тези, на които 

е предоставен достъп), интегритет (предотвратяване на загуба или манипулиране на данни) и 
достъпност (до тях могат да бъдат достъпни, когато е необходимо). 

Физическата сигурност е жизненоважна част от защитата на данните и първата линия на защита, 

защото защитава системата за видеонаблюдение -  оборудването от кражба, вандализъм, 

природни бедствия, катастрофи, причинени от човек и случайни повреди (напр. от електрически 

пренапрежения, екстремни температури и разлято кафе). В случай на аналогови системи, 

физическата сигурност играе основната роля за тяхната защита. 

Сигурността на системата и данните, т.е. защита срещу умишлена и неволна намеса в 

нормалните й операции, може да включва: 

Защита на цялата система за видеонаблюдение - инфраструктура (включително отдалечени 
камери, окабеляване и захранване) от физическо подправяне и кражба 

Защита на предаването на кадри с комуникационни канали, защитени срещу прихващане 

Криптиране на данни 

Използване на хардуерни и софтуерни решения като защитни стени, антивирусни или системи за 
откриване на проникване срещу кибератаки 

Откриване на повреди на компоненти, софтуер и взаимовръзки 

Средства за възстановяване на наличността и достъпа до системата в случай на физически или 

технически инцидент. 

Контролът на достъпа гарантира, че само упълномощени хора имат достъп до системата и данните, 

докато други са възпрепятствани да го правят. Мерките, които поддържат физическия и 
логическия контрол на достъпа, включват: 

Гарантиране, че всички помещения, където мониторинг на видео наблюдение е направено и 
видео кадри се съхраняват са осигурени срещу неконтролиран достъп на трети лица 



Позициониране на мониторите по такъв начин (особено когато са на открито, като прием), така че 
само оторизирани оператори да могат да ги преглеждат 

Определят се и се прилагат процедури за предоставяне, промяна и отнемане на физически и 

логически достъп  

Методи и средства за удостоверяване на потребител и оторизация, включително например 
дължина на паролите и честотата на промяна са реализирани 

Действията, извършвани от потребителя (както към системата, така и към данните) се записват и 
редовно се преглеждат 

Мониторингът и откриването на грешки в достъпа се извършват непрекъснато и се идентифицират, 

възможно най-бързо, откритите слабости 

ТОП 10   

 

Да определим целите 

Да определим периметъра 

Да определим потенциалните засегнати субекти на данни 

Да изберем най-подходящото основание за обраотване 

Да определим срокове и процедури за обработване, съхранение и унищожаване 

Да имаме подготвен и обучен персонал  

Да информираме хората ясно и разбираемо 

Да осигурим сигурност на данните 



Да  поставим инфомрационна табела  

Да спазваме приниципите на законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин 
обработване.  

Свържете се с нас 

 

Адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко." 

office@ivlawfirm.com 

www.ivlawfirm.com  

Бул. „Христо Ботев“ 28, ет. 4 

Гр. София 1000, България 

 

адвокат Доника Илиева специалиализира в сферата на защита на личните данни от 8 години. В 

работата си през годините е консултирала редица клиента, малки, средни и големи предприятия, 

по прилагане на искванията за защита на личните данни с акцент извършването на 

видеонаблюдение. Настоящата презентация е базирана на "Насоки за обработка на лични данни 

чрез видео устройства", които бяха публикувани за обществено обсъждане от Европейски комитет 
за защита на данните. 

Може да изтеглите настоящятата презентация като текст от този линк: 

mailto:office@ivlawfirm.com
https://www.ivlawfirm.com/
https://ivlawfirm.com/team/donika-ilieva/


• Българиски 

• Английски 


