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ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО 
НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ  

КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Мартин Захариев 
Университет по библиотекознание и информационни технологии  

Фондация „Право и Интернет“ 
Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ 

 
 

Резюме: Настоящият анализ има за цел да изясни същността на 
принципите на обработване на лични данни (Принципите). За постигане на 
дефинираната цел са изпълнени следните задачи: (1) анализирани са появата и 
еволюцията на Принципите в исторически план; (2) изяснени са тяхното 
съдържание и практическо значение; (3) направено е разграничение между 
Принципите и понятието за правен принцип; (4) направен е сравнителноправен 
анализ със законодателствата на други държави, като Закона за поверителност 
на потребителите в Калифорния. В резултат на проведеното изследване се 
обосновава тезата, че Принципите имат характер на правни норми с общо 
значение и са се утвърдили като своеобразен стандарт за защита на личните 
данни. 

Ключови думи: принципи, лични данни, стандарт, обработване, 
Регламент 2016/679 (GDPR). 

 
 
Въведение 
С приемането на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)1 

общественото внимание върху режима на защита на личните данни се 
засили, което обуслови и появата на нови научни изследвания по тази 
материя. В българската доктрина са правени изследвания на режима за 
защита на личните данни като част от по-широката тема за режима на 
информацията [1, 2]. Налице са както практически ориентирани 
„наръчници“2 относно това как да се спазват изискванията на ОРЗД, така и 
приложни коментари на новата уредба [3, 4]. Изследвана е приложимостта 
на този режим в специфични сфери, като трудовото правоотношение [5]3, 
както и международния търговски арбитраж [6]. 

Въпреки това у нас липсва специализирано изследване, посветено на 
същността и значението на принципите за защита на личните данни 
(Принципите). Наличната литература анализира тяхното практико-
приложно значение, фокусирайки се върху това какво изисква съответният 
Принцип и как да бъде спазен, респективно кои практики водят до неговото 
нарушаване.4 Липсва обаче задълбочен анализ на същността на Принципите 
и на това как се съотнасят с останалите правила за защита на данните. Именно 
тази празнота е в основата на мотивировката за настоящото изследване. 
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Методология на изследването 
За провеждане на изследването са използвани следните научни методи: 
• Документален метод – свързан с анализ и синтез на документални 

източници, систематизация и обобщение на информацията, налична 
относно Принципите. 

• Сравнителен анализ – сравняване на общото и различното между 
отделни явления. В настоящия доклад този метод е необходим, за да 
се изведат спецификите на Принципите спрямо понятието за правен 
принцип. 

• Сравнителноправен метод – анализ и сравнение доколко са 
уредени принципи на защита на данните в наднационални актове и 
нормативни актове на чужди държави, регламентиращи 
неприкосновеността на личната сфера. 

• Исторически метод – анализ на развитието на правната 
регламентация на Принципите в европейски и световен мащаб. 

 
Резултати 
Поява и еволюция на Принципите в исторически план 
В литературата се посочва, че още от 70-те години на XX век се 

утвърждават определени ръководни идеи по отношение на защитата на 
данните, наричани „добросъвестни (честни) информационни практики“ 
(fair information practices)5. В исторически план сред най-значимите 
кодификации на правила и насоки за защита на личните данни, съдържащи 
такива ръководни идеи, се сочат: 

• Докладът от 1973 г. на Консултативния комитет по автоматизирани 
системи към Департамента по здравеопазване, образование и 
благосъстояние на САЩ; 

• Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие за защита на личния живот и трансгранични потоци лични 
данни; 

• Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита 
на лицата при автоматизираната обработка на лични данни; 

•  Рамката за защита на личния живот на Азиатско-тихоокеанското 
икономическо сътрудничество от 2004 г.; 

• Резолюцията от Мадрид от 2009 г., приета от представители на 
органите по защита на личните данни на 50 страни в рамките на 
Международната конференция на органите по защита на данните и 
защита на личния живот5. 

Независимо от горните кодификации, в Европейския съюз (ЕС) до 90-
те години се наблюдава сериозно фрагментиране на националните режими 
за защита на личните данни. Това затруднява стремежа на ЕС за изграждане 
на единен вътрешен пазар.5 Ето защо през 1995 г. е приета директива 
относно защитата на личните данни (Директива 95/46)6. Тя съдържа 
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нарочна разпоредба, посветена на Принципите (чл. 6). През 2016 г. ЕС, 
воден от стремежа си да засили хармонизацията и да подкрепи 
изграждането на единен цифров пазар, заменя Директива 95/46 с ОРЗД и 
приема Директива 2016/6807, която урежда защитата на личните данни 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. 

ОРЗД продължава традицията, заложена с Директива 95/46, да „изисква 
от администраторите и обработващите лични данни спазване на 
определени изисквания, свързани с обработването на данни, наречени 
‚принципи‘“ [3]. Нещо повече, ОРЗД засилва Принципите, заложени в 
Директива 95/46, изрично прогласявайки принципа на отчетност, съгласно 
който администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да 
докаже спазването на всички останали Принципи8. 

 
Съдържание и практическо значение на Принципите 
Важно е да се отбележи, че Принципите имат своето практическо 

значение, тоест създават конкретни задължения за администраторите при 
обработването на данни. Иначе казано, те не са абстрактни формулировки, 
даващи общи насоки за обработването, а намират приложение в точно 
определени изисквания. 

Тъй като съдържанието на Принципите е добре изследвано както в 
монографични трудове [3], така и в отделни статии4, те няма да бъдат обект 
на детайлен анализ в този труд. По-долу са дадени само няколко конкретни 
примера, подкрепящи извода, че Принципите създават конкретни 
правила за поведение, които трябва да бъдат спазвани при обработването 
на лични данни и чието неспазване може да се санкционира. 

Така например Принципът на законосъобразност изисква наличието 
на правно основание за обработването на данните, спазване както на 
правилата за защита на личните данни, така и на специалните правила, 
приложими към дейността на съответния администратор/обработващ. 
Принципът на прозрачност предполага информиране на субектите за 
всички значими аспекти на обработването на техни данни, които засягат 
техните права и свободи – чрез информационни документи по чл. 13 и чл. 
14 от ОРЗД, чрез съобщения за нарушаване на сигурността на данните по 
чл. 34 от ОРЗД (ако е приложимо), чрез документите, с които се иска 
съгласие, и т.н. Принципът на отчетност се осигурява чрез воденето на 
изрядна документация в организацията относно обработването на лични 
данни, която отразява спазването на всички изисквания относно защитата 
на личните данни – информационни документи, регистри, вътрешни 
правила и процедури и много други. 

Следва да се отбележи, че Принципите на Директива 2016/680 и 
транспонирани в глава осма от сега действащия Закон за защита на личните 
данни (ЗЗЛД)9 (чл. 45), са в голяма степен идентични на тези по чл. 5 от 
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ОРЗД. Единствените разлики са обусловени от специфичната материя, 
която Директива 2016/680 регламентира, а именно защитата на личните 
данни за целите на противодействието на престъпността, на наказателното 
преследване и налагането на наказания. В тази сфера няма как пълният 
набор права на субектите на данни, респективно пълният набор задължения, 
приложими към администраторите в частния сектор и в други сфери на 
държавното управление, да бъде доведен докрай, защото това би 
компрометирало възможността компетентните органи да осъществят 
ефективно своите правомощия. Така например Директива 2016/680 не 
урежда Принципа на прозрачност, защото в много случаи субектите на 
данни не следва да се уведомяват за обработването (например при 
разследване). 

 
Разграничение между Принципите и понятието за правен принцип 
В различните правни системи съществуват различни законодателни 

подходи и разбирания за същността на Принципите. За целите на 
настоящото изследване те ще бъдат систематизирани на правни системи (i) 
извън ЕС, (ii) от ЕС и (iii) на такива в преходен процес по напускане на ЕС. 

Типичен представител на първата група е САЩ, където за разлика от 
ЕС няма централизирана уредба на режима за защита на личните данни, а 
Принципите не са уредени във федерален закон. Може би най-близо до 
Принципите, разбирани като ръководни начала за защита на данните, са 
конституционните поправки и в частност Четвъртата поправка, чието 
съдържание се доразвива чрез съдебни прецеденти10. По-късно, в края на 
ХХ век, Федералната търговска комисия дефинира определени 
„добросъвестни (честни) информационни практики“, които по своята 
същност са конкретни Принципи – известяване/осъзнаване, избор/съгласие, 
достъп/участие, цялостност/сигурност, изпълнение /обезщетение11. 

Предвид традициите, заложени с Директива 95/46 и продължени с 
ОРЗД, Принципите са добре познати на законодателството и доктрината в 
страните от ЕС. Според проф. Г. Димитров Принципите „са правила, които, 
макар и формулирани по общ начин, създават преки задължения към 
администраторите на лични данни – своеобразен критерий за дължима 
грижа при обработване на данните“ [1]. Десислава Кръстева ги определя 
като „най-съществените и ключови изисквания, чрез които се цели да се 
гарантира правото на защита на личните данни“2. Десислава Тошкова-
Николова дефинира Принципите като „седем основни начала, които 
поради основополагащия си характер следва да бъдат спазвани през целия 
„жизнен цикъл“ на данните – от създаването им до тяхното изтриване 
или унищожаване на техните носители“ [3]. В немската доктрина 
Принципите се дефинират като изисквания за допустимостта на 
обработването, които имат процедурно-технически характер и се 
разглеждат в своята взаимовръзка с основанията за обработване12. 

Интересно е дефинирането на Принципите във Великобритания – 
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единствената до момента държава в преход по напускане на ЕС. Надзорният 
орган по защита на данните в страната ги определя така: „Те не дават 
твърди и бързи правила, а по-скоро въплъщават духа на общия режим на 
защита на данните – и като такива има много ограничени изключения. 
Следователно спазването на духа на тези ключови принципи е основен 
градивен елемент на добрите практики за защита на данните“13. 

Горните подходи и разбирания акцентират върху значението на 
Принципите като най-важни изисквания за обработването, но не 
коментират в дълбочина тяхната същност. Тъй като всеки Принцип въвежда 
конкретни изисквания към администраторите, Принципите съществено се 
различават от традиционното понятие за правен принцип. 

Правните принципи се дефинират като „утвърдено морално, 
политическо или юридическо начало, което изпълнява ролята на решаващ 
аргумент (идея) при вземането на юридическо решение относно 
формулировката и действието на правните норми“14. Преобладаващото 
виждане на теорията е, че правните принципи не представляват правни 
норми. 

В същото време Принципите въвеждат ясни правила за поведение, 
които администраторите трябва да спазват. Нещо повече, при неспазване на 
Принципите е предвидена административнонаказателна отговорност (в този 
смисъл са чл. 83, пар. 5, б. „а“, вр. чл. 5 от ОРЗД и чл. 85, ал. 3, вр. чл. 45 от 
ЗЗЛД). Ето защо спазването на Принципите е скрепено с принудата на 
държавата и нарушаването им води до реализирането на юридическа 
отговорност. Поради това Принципите в много по-голяма степен 
притежават белезите, характерни за правните норми, отколкото тези на 
правните принципи. Принципите – подобно на правните норми – са 
абстрактни правила за поведение, адресирани към неограничен кръг 
субекти и повтарящи се във времето, спазването на които е скрепено с 
принудителната сила на държавата. С оглед на горното обосновано е 
заключението, че Принципите всъщност са правни норми с общо 
значение, които в своята съвкупност въвеждат конкретни правила как 
да се обработват личните данни, тоест въвеждат единен стандарт за 
обработването на лични данни. 

 
Сравнителноправен анализ 
В сравнителноправен план в много държави извън ЕС се наблюдава 

тенденция към модернизиране на законодателствата за защита на личните 
данни. Според Комуникацията на Европейската комисия по повод две 
години от приложението на ОРЗД: „Това е наистина глобална тенденция, 
която се движи от Чили до Южна Корея, от Бразилия до Япония, от Кения 
до Индия и от Калифорния до Индонезия“15. 

Интересно е да се отбележи обаче, че не всички модернизирани закони 
възприемат идеята да въведат Принципите. Така например приетият през 
2018 г. Закон за поверителност на потребителите в Калифорния (ЗППК), 
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който се прилага от 1 януари 2020 г., не съдържа разпоредби, 
регламентиращи Принципите. Тази особеност на ЗППК се критикува от 
някои автори, които смятат, че това несъвършенство следва да се коригира 
чрез издаването на насоки от Генералния адвокат и от бъдещи изменения в 
самия ЗППК. Според Моника Тапавалу, Джолийн Мартинес и Елизабет 
Магнан три от Принципите са от особено важно значение за превръщането 
на ЗППК в по-хармонизирана и по-ефективна законодателна рамка – 
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, точност и ограничение 
на съхранението.16 Видно от горното, значението на Принципите се 
признава и от представители на правни системи извън ЕС, което е 
допълнителна индикация за тяхната общовалидност като стандарт за 
защита на личните данни в глобален план. 

 
Изводи/Дискусия 
В резултат на направеното изследване може да се направи изводът, че 

Принципите надхвърлят традиционното понятие за правен принцип, 
пронизват целия правен режим за защита на данните и олицетворяват 
неговия дух, а неспазването им води до юридическа отговорност за 
администраторите. Принципите разкриват белезите на правни норми. 
Обосновано е заключението, че Принципите са се утвърдили като 
своеобразен стандарт за защита на личните данни. 

 
Заключение 
Още от възникването на наднационални правила за защита на личните 

данни законодателят въвежда определени общи изисквания при 
обработването на лични данни, наречени „принципи“. В исторически план 
те търпят определена еволюция с оглед развитието на обществените 
отношения, свързани с използването на информационните и 
комуникационните технологии. Принципите са доразвити и 
конкретизирани в точно определени изисквания към администраторите. Ето 
защо уместно е de lege ferenda (1) същите да се преименуват от „принципи“ 
на „стандарти“ или „общи правила“ за защита на личните данни, защото 
така най-ясно ще се разкрие тяхната същност на общи правила за поведение, 
насочени към администраторите при обработването на лични данни, и (2) 
подобни общи стандарти да се въведат в законодателствата и на държави 
извън ЕС, като американския ЗППК. Разглежданата в този доклад 
проблематика е добре да бъде предмет и на следващи изследвания с оглед 
развиващата се административна и съдебна практика по тълкуването и 
прилагането на правилата за защита на личните данни и в частност на 
Принципите. 

 
Материалът е съобразен с действащото законодателство към 

27.06.2020 г. 
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Abstract: This analysis aims to clarify the nature of the principles of personal 
data processing (the Principles). To achieve this goal, the following tasks have been 
performed: (1) the emergence and evolution of the Principles in historical context are 
analyzed; (2) their content and practical significance are clarified; (3) a distinction is 
made between the Principles and the concept of a legal principle; (4) a comparative 
analysis is carried out with the laws of other countries, such as the California 
Consumer Privacy Act. As a result of the research, the thesis is substantiated that the 
Principles have the nature of legal norms of general significance and have established 
themselves as a kind of standard for personal data protection. 

Key words: principles, personal data, standard, processing, Regulation 
2016/679 (GDPR). 
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