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ПРАВИЛА  

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОБЩНОСТ  

КЪМ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ 

 

 

Чл. 1. (1) В изпълнение на целите, определени в Устава й, и по специално в чл. 4, ал. 2, т. 6 от 

него, Асоциация за защита на личните данни – сдружение с нестопанска цел, наричано по-нататък за 

краткост „Асоциация/та“, създава Експертна общност в областта на защитата на личните данни, 

наричана по-нататък за краткост „Общност/та“. 

(2) Общността се състои от Отворена общност и Професионална общност от експерти, 

работещи в областта на защитата на личните данни, включително длъжностни лица по защита на 

данните. 

 

Чл. 2. (1) Участието в Общността е доброволно. 

(2) Участник в Общността може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите и 

интересите на Асоциацията, приема Етичния кодекс на Експертната общност към Асоциацията и 

спазва професионалните стандарти за упражняване на своята професия. 

(3) В Общността могат да участват както доказали се експерти от различни професионални 

направления в областта на защитата на личните данни, така и всички други физически лица, които 

имат интерес в тази област и искат да придобият повече знания и опит. 

 

Чл. 3. (1) В Отворената общност могат да участват всички физически лица, които желаят да 

поддържат високо общо ниво на информираност и да бъдат в течение на актуалните положения и най-

новите тенденции в областта на защитата на личните данни. 

(2) Участието в Отворената общност е безплатно. 

(3) Участниците в Отворената общност имат достъп до ресурсите за свободно ползване. 

 

Чл. 4. (1) Участниците в Отворената общност могат да подпомагат дейността на Асоциацията 

като доброволци в различните кампании, инициативи или проекти, организирани от нея в изпълнение 

на нейните цели и дейности.  

(2) При успешно приключване на участието като доброволец в кампания, инициатива или 

проект на Асоциацията, свързан с осъществяване на образователна или консултантска дейност в 

областта на защитата на личните данни, и след проверка на придобитите познания, доброволецът може 

да бъде включен в Мрежа на експертите в областта на защитата на личните данни – част от 

Професионалната общност от експерти към Асоциацията, след като заплати съответната годишна 

такса за това. 

 

Чл. 5. Асоциацията приема за своя мисия утвърждаването на статута на експертите в областта 

на защитата на личните данни, като създава и поддържа професионална общност, отстоява мястото, 

ролята и значението на тези експерти в обществото и работи за издигането им чрез повишаване на 

компетентността, налагане на високи етични стандарти, изграждане на мрежа за сътрудничество и 

взаимопомощ и подпомагане на кариерното развитие. 
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Чл. 6. (1) Професионалната общност от експерти обединява експерти от различни 

професионални направления, които в своята дейност са ангажирани с процесите по обработване и 

защита на лични данни, в това число, но не само длъжностни лица по защита на данните. 

(2) Професионалната общност от експерти е организирана в две мрежи – Национална мрежа 

на длъжностните лица по защита на данните и Мрежа на експертите в областта на защитата на личните 

данни. 

 

Чл. 7. (1) Участието в двете мрежи по чл. 6, ал. 2 от тези Правила е платено.  

(2) Всеки участник в една от двете мрежи по чл. 6, ал. 2 от тези Правила заплаща на 

Асоциацията годишна такса за участие, срещу която Асоциацията му предоставя достъп до ресурси, 

покани (безплатни или на преференциални цени) за участия в организирани от Асоциацията събития, 

възможност за участие като лектори, право за ползване на логото и др., подробно описани в 

съответната секция на интернет страницата на Асоциацията. 

(3) Размерът на годишните такси за участие във всяка от двете мрежи по чл. 6, ал. 2 от тези 

Правила, начинът на плащане и описанието на пакетите от услуги за всяка от тях се обявяват на 

Интернет страницата на Асоциацията, ведно с условията за включване в мрежите. 

 

Чл. 8. (1) В Националната мрежа на длъжностните лица по защита на данните могат да 

участват физически лица, които изпълняват функцията на длъжностно лице по защита на данните, 

независимо дали като член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или 

като външно лице по договор за услуги. 

(2) Кандидатът за участие в Националната мрежа на длъжностните лица по защита на данните 

изпраща до Асоциацията писмена молба за включване в мрежата с приложен към нея документ/и от 

работодател/клиент, удостоверяващ/и, че към момента на кандидатстване лицето изпълнява 

функциите на длъжностно лице по защита на данните в организацията. В молбата кандидатът заявява, 

че приема Етичния кодекс на Експертната общност към Асоциация за защита на личните данни. 

(3) В случай че кандидатът е изпълнил условията по предходните алинеи и бъде одобрен от 

Асоциацията, Асоциацията му изпраща съобщение, че молбата му ще бъде удовлетворена след 

заплащане на годишната такса за участие в мрежата по начина, указан на Интернет страницата й. 

(4) След заплащане на таксата по ал. 3, кандидатът представя документ за това на 

Асоциацията, след Асоциацията го вписва в специален регистър и му изпраща потвърждение, че е 

приет като участник в мрежата.  

(5) Ако кандидатът не е действащо длъжностно лице по защита на данните към датата на 

подаване на молбата или не приема Етичния кодекс на Експертната общност към Асоциация за защита 

на личните данни, Асоциацията му изпраща съобщение, че молбата му не може да бъде удовлетворена, 

като посочва и конкретната причина за това. 

 

Чл. 9. (1) В Мрежата на експертите в областта на защитата на личните данни могат да участват:  

1. юристи; 

2. специалисти по информационна сигурност, специалисти по информационни технологии, 

специалисти по защита на личните данни; 

3. други лица, които желаят да се развиват в областта на защитата на личните данни, но не са 

от категориите по първите две точки – след успешно преминат специализиран теоретико-практически 
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тест, създаден от Асоциацията за целта. 

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и т. 2 подават писмена молба до Асоциацията за включване в Мрежата 

на експертите в областта на защитата на личните данни, като заявяват, че приемат Етичния кодекс на 

Експертната общност към Асоциация за защита на личните данни и прилагат към молбата 

автобиография, в която посочват придобитото образование, квалификации и най-важните моменти от 

професионалния си опит. Лицата поемат отговорност и декларират, че посочените факти и 

обстоятелства в автобиографията са верни. Асоциацията си запазва правото да изисква писмени 

доказателства при необходимост. 

(3) Лицата по ал. 1, т. 3 подават  документите по ал. 2 и посочват, че желаят да се явят на 

специализиран теоретико-практически тест в областта на защитата на личните данни, създаден от 

Асоциацията за целта. Представител на Асоциацията се свързва с лицето, за да уговорят дата, час, 

място и начин за провеждане на теста.  

(4) В случай че Асоциацията одобри кандидатите по ал. 1, т. 1 и т. 2, които са изпълнили 

условията по предходните алинеи, и кандидатите по ал. 1, т. 3, които са преминали успешно 

специализирания тест, те получават от Асоциацията съобщение, че молбата им ще бъде удовлетворена 

след заплащане на годишната такса за участие в мрежата по начина, указан на Интернет страницата й.  

(5) След заплащане на таксата по ал. 4, кандидатът представя на Асоциацията документ за 

това, след което Асоциацията го вписва в специален списък и му изпраща потвърждение, че е приет 

като участник в мрежата. 

(6) Ако кандидатът не отговаря на условията по предходните алинеи, Асоциацията му изпраща 

съобщение, че молбата му не може да бъде удовлетворена, като посочва и конкретната причина за 

това.  

 

Чл. 10. (1) Участието в Общността се прекратява: 

1. по собствено желание; 

2. при извършване на действия, които са в противоречие с целите и интересите на 

Асоциацията; 

3. при нарушение на Етичния кодекс на Експертната общност към Асоциация за защита на 

личните данни; 

4. когато участникът не заплати следващата годишна такса. 

(2) При прекратяване на участието в мрежите от Професионалната общност на основание ал. 

1, т. т. 1, 2 или 3 таксата за участие не се възстановява. 

 

Чл. 11. С цел развиване на Общността, Асоциацията  може при необходимост да изменя 

настоящите правила в посока по-добра организация на структурата и дейността на Общността и достъп 

до специализирани ресурси на участниците в нея.  

 

 

Тези Правила са приети от Управителния съвет на Асоциацията на 16.07.2018 г., като са 

последно изменени и допълнени на 19.11.2018 г. 
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