
 
 
 
Правна рамка за защита на личните данни 

 
Правният документ е Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО. 

На 1 февруари 2012 г. ЕСП прие правила за изпълнение относно Регламент (ЕО) 45/2001 (вж. Решение 
№°11/2012 от 1.2.2012 г.). 

Други приложими документи в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот са: 

• Договор за Европейския съюз 

• Харта на основните права на Европейския съюз 
Европейският съюз признава определените в хартата права, свободи и принципи, като за първи път 
предоставя специфично право на защита на личните данни. 

• Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
(Общ регламент относно защитата на данните — „GDPR“) 
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 

• Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните 
органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета 

• Регламент (EО) № 45/2001 
на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на 
такива данни (предишен регламент, приложим към институциите, агенциите и органите на ЕС). 

• Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (предишна директива, 
приложима в рамите на ЕС преди влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните 
(GDPR) 

• Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на 
правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации). 

• Директива 1999/93/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за 
електронните подписи 

• Регламент (ЕС) 910/2014 
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=EN
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=BG


 
• Регламент (ЕО) № 1049/2001 

на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Тъй като обаче Регламент 1049/2001 не е приложим 
за Европейската сметна палата, тя прие следното решение, в сила от 1 март 1997 г. 

• Решение № 18/97 на Европейската сметна палата 
определящо вътрешните правила за обработването на заявления за достъп до документи, съхранявани от 
ЕСП 

• Решение № 12/05 от 10 март 2005 г. на Европейската сметна палата 
определящо условията, ограниченията и процедурите, приложими за публичния достъп до документите 
на ЕСП и за отмяна на Решение № 18/97 на Европейската сметна палата 

• Решение № 14/2009 за изменение на Решение № 12/05 на Европейската сметна палата относно 
публичния достъп до документи на ЕСП. 

• Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета 
от 1 февруари 1983 година относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската 
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия 

• Регламент (ЕО, Евратом) № 1700/2003 на Съвета 
на Съвета от 22 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 относно 
отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на 
Европейската общност за атомна енергия 

• Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
чрез която Съветът на Европа си поставя за цел да признава, поддържа и защитава правата на човека 
и основните свободи като правото на зачитане на личния живот 

• Конвенция 108 на Съвета на Европа 
Предоставя гаранции за правата и основните свободи на всички граждани, по-специално правото на 
неприкосновеност на личния живот, като се има предвид увеличаващият се трансграничен поток от лични 
данни, подлежащи на автоматична обработка 

• Директива 2006/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 
за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 
2002/58/EО 

• Директива 2009/136/ЕО за изменение на Директива 2002/22/EC относно универсалната услуга и правата 
на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 22 2002/58/EC 
относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот 
в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между 
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 

• Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната 
търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) 

• Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. 
относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот 
в сектора на електронните комуникации (заменена от Директива 2002/58/EО) 

• Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, вече не в сила, заменено от Директива (ЕС) 2016/680 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=BG
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=BG


 
Други приложими документи 

• Правилник за длъжностните лица на Европейските общности 
• Протокол за привилегиите и имунитетите на Общностите 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=EN

