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СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /XXXI – МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ:     /п/ 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

КМЕТ НА СО РАЙОН НОВИ ИСКЪР 
 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за упражняване правата на субектите на лични данни в район „Нови Искър“ 

 

I. Общи положения 

 

Чл. 1. Тези правила уреждат условията и редът за приемане и разглеждане на искания на 

физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни.  

Чл. 2. Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде 

идентифицирано въз основа на определена информация. 

 

II. Права на субектите на данни  

 

Чл. 3. (1) Субектът на данни има право на: 

1. Информация от администратора на лични данни: 

а) при събиране на данните от субекта на данни; 

б) при събиране на данните от други лица или друг източник на информация; 

2. Достъп, включващ: 

а) предоставяне на информация/потвърждение дали администраторът обработва 

лични данни, отнасящи се до субекта на данни; 

б) в случай на потвърждение предоставяне на достъп до личните данни на субекта, 

които се обработват; 

3. Коригиране на лични данни чрез: 

а) прецизиране на неточни данни; 

б) допълване на непълни данни; 

4. Изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“): 

а) които се обработват незаконосъобразно; 

б) които са с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение; изпълнена 

първоначална цел, за която са били събрани и др.) 

5. Ограничаване на обработването: 

а) при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до 

неговото решаване; 

б) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

6. Преносимост на личните данни при кумулативното наличие на следните условия:: 

а) личните данни се обработват по автоматизиран начин; 

б) личните данни се обработват на основание съгласие на субекта на данните или на 

изпълнение на договор, по който той е страна; 

в) личните данни засягат субекта на данните и са предоставени от него; 

г) не засягат неблагоприятно правата и свободите на други лица; 

7. Възражение срещу обработване на неговите лични данни;  
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8. Субектът на данни има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на 

решение, включително профилиране; 

 

 

III. Условия за упражняване на правата на субекта на данни 

 

Чл. 4. (1) Правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 се упражняват от субекта на 

данни чрез писмено заявление до администратора на лични данни (приложения №1-№6). 

(2) Администраторът е длъжен по безспорен начин да идентифицира субектът на данни 

като гаранция, че заявените права по ал. 1 се упражняват от правоимащо лице. 

 (3)  Когато администраторът не е в състояние да идентифицира субекта на данни, членове 

15 – 20 от ОРЗД не се прилагат, освен когато субектът предостави допълнителна 

информация, позволяваща неговото идентифициране.  

 

Чл. 5. (1) Заявлението по чл. 4, ал. 1 съдържа: 

1. име, постоянен адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец; 

2. описание на искането; 

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по 

чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

(2) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага 

нотариално заверено пълномощно в оригинал. 

 

Чл. 6. (1) Заявлението се подава във Фронт офиса на СО- район „Нови Искър” в рамките на 

работното време за работа с граждани от 8:30 до 17:00 часа.  

 

Чл. 7. (1) Заявление по чл. 6. (1) се подава лично от субекта на данни или от изрично 

упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, 

освен ако специален закон не предвижда друго и се регистрира във Фронт офиса СО- район 

„Нови Искър”. 

 

IV. Отстраняване на недостатъци в заявлението 

 

Чл. 8. (1) Когато заявлението не е подписано и при основателни съмнения дали то изхожда 

от посочения в него субект на данни, се изисква неговото потвърждение със 

собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. За 

установяване по безспорен начин на идентичността на субекта на данни може да се поиска 

предоставяне на допълнителна информация.  

(2) Когато заявлението не съдържа някой от задължителните реквизити, посочени в чл.5.(1) 

субектът на данни се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от 

съобщението за това с указание, че при не отстраняване в срок производството се 

прекратява. 

(3) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. 

 

V. Компетентност, срок за разглеждане на заявленията и уведомяване на субекта 

на данни 

 

Чл. 9. (1) Заявленията за упражняване правата на субектите на данни, регистрирани в 

АИСРНИ се насочват към Секретаря на СО- район „Нови Искър” за разпределяне към 
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компетентния отдел за изпълнение и на длъжностното лице по защита на данните за 

сведение. 

(2) Заявленията се разглеждат без забавяне като служителят, на когото е възложено 

изпълнението, извършва задължителна проверка относно идентификацията на субекта на 

данни и изисква представяне на информация от определено от директора на дирекция 

„Административно обслужване“ длъжностно лице по гражданско състояние СО- район 

„Нови Искър”  за съответствие на посочените в заявлението имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен 

адрес на лицето.   

(3) Информация за предприетите действия се изготвя от служителя, на когото е възложено 

изпълнението и се предоставя на субекта на данни най-късно в едномесечен срок от 

регистриране на искането в АИСРНИ. Информацията задължително се съгласува с 

длъжностното лице по защита на данните. 

(4) При необходимост срокът по предходната алинея може да бъде удължен с още два 

месеца, като се взема предвид сложността на исканията и броя на заявленията. Информация 

за необходимостта и причините за удължаване на срока се изготвя от компетентния отдел, 

съгласува се с длъжностното лице по защита на данните и се предоставя на субекта на 

данни в едномесечен срок от регистриране на заявлението за упражняване на права по чл. 

15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

(5) При отказ да се предприемат действия по постъпило заявление, субектът на данни се 

уведомява в едномесечен срок за причините за това и за възможността да подаде жалба по 

административен или съдебен ред. Отказът се изготвя и съгласува по реда на ал. 4. 

 

VI. Начини за предоставяне на информация 

 

Чл. 10. (1) Информацията се предоставя в предпочитаната от субекта на данни форма, 

посочена в заявлението: 

1. устно - за което се съставя протокол с подпис на извършилото го длъжностно лице и 

заявителя; 

2. писмено – с препоръчано писмо с обратна разписка; 

3. ел. поща – от отдела по чл. 9, ал. 1 на посочеия в заявлението имейл – gdpr@novi-iskar.bg. 

(2) Информацията може да бъде предоставена устно и на посочен в заявлението  имейл 

само в случай, че идентичността на субекта на данните е доказана по безспорен начин с 

други средства (лична карта, паспорт и др.). 

(3) Информация при подадено заявление по електронен път се предоставя по реда на ал.1. 

(4) При невъзможност за администратора да се съобрази с предпочитаната форма, субектът 

на данни се уведомява в едномесечен срок. 

 

Чл. 11. (1) Информацията по чл. 13 и 14 и за предприетите действия по чл. 15 – 22 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставя безплатно.  

(2) Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, вкл. 

поради своята повтаряемост, по преценка на администратора алтернативно: 

- се начислява такса в размер на административните разходи за предоставяне на 

информацията, за кореспонденцията със субекта на данни или за предприемане на действия 

по искането; 

- може да се откаже предприемане на действия по искането. 

(3) В случаите по ал. 2 субектът на данни се уведомява без забавяне и най-късно в срок от 

един месец. 

 

VII. Заключителни разпоредби 
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§1. Вътрешните правила за упражняване правата на субектите на лични данни са изготвени 

на основание чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, в изпълнение на т. 8 от Десет 

практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защита на данните на 

Комисията за защита на личните данни.  

§2. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед № РНИ20-РД09-

66/24.01.2020 г. на Кмета на СО- район „Нови Искър”.  

§3. Правилата могат да бъдат допълвани/актуализирани, като промяната се утвърждава 

отново със заповез на Кмета. 

 

Съгласувал: 

 

Детелина Трайкова – секретар на район „Нови Искър“   /п/                     Дата: 23.01.2020 г. 

 

Симона Търъшева – гл. юрисконсулт на район „Нови Искър“    /п/        Дата: 23.01.2020 г. 

 

 

Изготвил:                                                                                                        Дата: 23.01.2020 г. 

Цена Маврова – длъжностно лице по защита на личните данни      /п/    
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          Приложение №1 

          към чл. 4, ал. 1 

          

ДО 

      КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

От …………………………………………………………………………………………... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ…………………………………………………………………………………... 

 

Постоянен адрес:…………………………………………………………………………... 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:…………………………………… 

 

ЧРЕЗ:…………………………………………………………………….............................. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

………………………………………………………………………………………………. 
(пълномощно/ съдебен акт и др.) 

 

 

 На основание чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 искам да получа 

информация/потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с мен и в случай, 

че се обработват да получа достъп до тези данни от администратора – СО - район „Нови 

Искър“. 

 

Желая да получа потвърждение/отговор: 
 (подчертава се желаната форма) 

 

1. устно;                  

2. писмено; 

3. ел. поща: ………………………….. 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

       

      Приложение: …………………………………………… 

 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 
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Приложение №2 

          към чл. 4, ал. 1 

     ДО 

     КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

От …………………………………………………………………………………………... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ…………………………………………………………………………………… 

 

Постоянен адрес:…………………………………………………………………………... 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:…………………………………… 

       

ЧРЕЗ:……………………………………………………………………………………….. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

      ………………………………………………………………………………………………. 
(пълномощно/съдебен акт и др.) 

 

 На основание чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 искам да бъде направена 

промяна/допълване на личните ми данни от администратора – СО - район „Нови 

Искър“. 

(попълват се личните данни, които искате да бъдат променени/допълнени) 

 

Име…………………………………………….. Презиме ………………………………... 

 

Фамилия……………………………………………………………………………………. 

 

ЕГН………………………… ЛНЧ ………………….. Л.К.№……………………………. 

 

Постоянен адрес: ………………………………………………………………………….. 

 

Настоящ адрес: …………………………………………………………………………….. 

 

Други лични данни:………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Желая да получа информация: 
(подчертава се желаната форма) 

1. устно;   2. писмено;   3. ел. поща: ……………………… 

 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Приложение: ……………………………………………….. 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 
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Приложение №3 

          към чл. 4, ал. 1 

ДО 

КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

(ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“) 

 

 

От …………………………………………………………………………………………... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ…………………………………………………………………………………... 

 

Постоянен адрес:…………………………………………………………………………... 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:…………………………………… 

 

ЧРЕЗ:…………………………………………………………………….............................. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

        …………………………………………………………………………………………………………………. 

(пълномощно/съдебен акт и др.) 

 

 На основание чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 искам да бъдат изтрити 

личните ми данни, обработвани от администратора – СО - район „Нови Искър“: 

(моля посочете на кое от основанията - едно или повече, искате изтриване) 

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………. 

 

Желая да получа информация: 
(подчертава се желаната форма) 

 

1. устно; 

2. писмено;       

3. ел. поща: ………………………. 

 

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Приложение: …………………………………………. 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 
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Приложение №4 

          към чл. 4, ал. 1 

 

ДО 

КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

От …………………………………………………………………………………………... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ…………………………………………………………………………………... 

 

Постоянен адрес:…………………………………………………………………………... 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:…………………………………… 

 

 ЧРЕЗ: ………………………………………………………………………………………. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

  ……………………………………………………………………………………………... 
(пълномощно/съдебен акт и др.) 

 

 На основание чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 искам обработването на 

личните ми данни от администратора – СО - район „Нови Искър“: 

 

(моля посочете причината, поради която искате ограничаване на обработването) 

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………. 

 

Желая да получа информация: 
(подчертава се желаната форма) 

 

1. устно;       

2. писмено; 

3. ел. поща:……………………….. 

 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Приложение:......................................................... 

 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 
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          Приложение №5 

          към чл. 4, ал. 1 

ДО 

КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

От …………………………………………………………………………………………... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ…………………………………………………………………………………... 

 

Постоянен адрес:…………………………………………………………………………... 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:…………………………………… 

 

ЧРЕЗ:……………………………………………………………………………………….. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

………...……………………………………………………………………………………………………… 

(пълномощно/съдебен акт и др.) 

 

 На основание чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 възразявам срещу обработването на 

личните ми данни от администратора – СО - район „Нови Искър“: 

 
(посочете конкретната причина, поради която искате преустановяване на обработването) 

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………. 

 

Желая да получа информация: 
(подчертава се желаната форма) 

1. писмено;       

2. устно;  

3. ел. поща:…………………………  

 

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Приложение:………………………………………………… 

 

 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 
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                                                                                                                 Приложение №6 

         към чл. 4, ал. 1 

ДО 

            КМЕТА НА СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ 

 

 

От …………………………………………………………………………………….. 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ……………………………………………………………………………… 

 

Постоянен адрес:……………………………………………………………………… 

 

Телефон:…………………………………… Ел. поща:……………………………… 

 

ЧРЕЗ: ………………………………………………………………………………….. 
(имена на пълномощник/родител, упражняващ родителски права/настойник и др.) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(пълномощно/съдебен акт и др.) 

 

 На основание чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 искам да получа 

личните ми данни, които съм предоставил/а за обработване от администратора СО - 

район „Нови Искър“във връзка със следното: 

 
(посочете условията, които са налице за упражняване на правото) 

…………………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………..………

..………………………………………………………………………………….…………

….…………………………………………………………………………….. 

 

Информацията ще послужи пред:  
(посочва се администраторът на лични данни) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Желая да получа информация: 

(подчертава се желаната форма) 

 

1. на технически носител;       

2. ел. поща:…………………………  

 

Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Дата ………………..     Подпис: …………………………. 


