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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

„ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ 

В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на 

видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност 

и приложимост. 

 ЦЕЛ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА: Повишаване информираността на гражданите 

относно упражняването на техните права при осъществяване на видеонаблюдение. 

Координати с връзка с  администратора  
Наименование: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Седалище и адрес на управление: 

 

град Копривщица - 2077 

ул."Любен Каравелов" № 16 

 

Данни за кореспонденция: 

град Копривщица - 2077 

ул."Любен Каравелов" № 16 

 

Телефон:               07184/ 21 24 

Интернет страница: 
www. koprivshtitsa-bg.com  

 

Електронна поща:   info@koprivshtitsa-bg.com 

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни 
 

Име: 
.................................. 

Данни за кореспонденция:            ……………………. 

Телефон: ............................. 

Eлектронна поща: ........................... 
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Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", защото чрез 

тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин. 

Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се 

извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение. 

Право да извършват видеонаблюдение имат: 

1. Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са 

лицензирани за извършването на частна охранителна дейност; 

2. Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за 

изпълнение на своите функции; 

3. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само 

при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие. 

Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на 

видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, 

без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред 

администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че 

същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните 

данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за 

видеоконтрол. 

Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъдете записван 

чрез камери за видеонаблюдение, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно 

основание в конкретния случай. 

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни 

(вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на 

физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е 

длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща 
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се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за 

заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При 

липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен 

само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението. 

В случай че спрямо физическото лице се извършва видеонаблюдение, за което 

не е поискано неговото съгласие, субектът на данни има следните възможности: 

1. Може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен 

срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. 

2. Да обжалва действията на администратора на лични данни пред съответния 

административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за 

подсъдност. 

В община Копривщица  се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи 

от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 /един/ месец. Достъп до записите имат 

определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. 

 


