
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

от  

Областна администрация Монтана 

във връзка с прилагането на  

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 година 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  

(Общ регламент относно защитата на данните) 

 
 

Областна администрация Монтана 

3400 Монтана, пл. Жеравица №1 

ЕИК: 000320534 

Тел: 096/ 399 101 

Е-mail: montana@montana.government.bg  

 

Лице по защита на личните данни: 

телефон 096/ 399 117 

montana@montana.government.bg 

 

Областна администрация Монтана събира т. нар. „обикновени“ лични данни – имена, 

адрес, електронна поща, телефон за връзка и в определени случаи ЕГН и данни от лична карта.  

Областна администрация Монтана не събира специални /чувствителни/ лични данни 

– данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или 

философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични 

данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната 

ориентация. 

Целта за събиране на лични данни е: 

 Предоставяне на административни услуги и други услуги, попадащи в правомощията и 

компетенциите на Областна администрация Монтана; 

 Осигуряване на средства за идентификация на лице и изясняване правото на 

съответното физическо лице да бъде заинтересована страна по услуги и дейности, 

предлагани от Областна администрация Монтана; 

 Осигуряване на канал за обратна връзка с физическото лице, заявител на услуга; 

 Трудови/служебни правоотношения и счетоводни дейности в администрацията. 

  

Областна администрация Монтана може да предоставя и разкрива лични данни на 

публични органи (НАП, МВР, съд, прокуратура, общини и др.) при наличие на 

разпореждане от съответните контролни органи и за целите на предоставяне на услуги. 

Областна администрация Монтана към настоящия момент не трансферира данни в 

трети страни. Трансфериране е възможно след разпореждане на компетентен орган. 
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Сроковете за съхранение на личните данни в Областна администрация Монтана варират 

в зависимост от естеството на преписката, по която са постъпили. Сроковете за съхранение в 

администрацията се определят в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване на 

Областна администрация Монтана, която се одобрява от областния управител и утвърждава от 

ръководителя на Държавен архив – Монтана, което гарантира спазване на законоустановените 

срокове за съхранение на документи.  

Периодите на съхранение варират от 5 до 50 години (за заповеди, свързани с трудови 

и служебни правоотношения). Част от индивидуалните административни актове, издадени от 

областен управител на област Монтана са със срок за съхранение „постоянен“. 

 

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, 

събирани от Областна администрация Монтана: 

 право на информация; 

 право на достъп до личните му данни; 

 право на коригиране; 

 право на изтриване; 

 право на ограничаване на обработването; 

 право на преносимост на данните; 

 право на възражение срещу обработване на личните му данни.  

 

Областна администрация Монтана не взема решения, основаващи се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни. 

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством 

предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация. 

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Областна 

администрация Монтана, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да 

получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на заявление до Областна 

администрация Монтана. 

Гореизброените права, можете да упражните като подадете заявление в свободен текст 

до Областна администрация Монтана. 

  

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът 

на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане 

– да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. 

Областна администрация Монтана прилага следните мерки за сигурност: 

 Определени зони за сигурност около и в сградата на администрацията; 

 Видеонаблюдение на входните артерии и етажите, на които се помещава 

администрацията; 

 Контрол на входа на администрацията; 

 Наличие на метални решетки, метални каси и шкафове в ключови помещения 

/деловодство, счетоводство, човешки ресурси/; 

 Индивидуални пароли за достъп на служебните компютри; 

 Различни права за достъп в автоматизираната информационна система; 

 Осигурена пълна проследяемост на процесите при работа с автоматизираната 

информационна система. 

 

В определени случаи предоставянето на лични данни е задължително с цел 

идентифициране на гражданите и предотвратяване на злоупотреба с лични данни на трети лица. 

В случай на непредоставяне на лични данни Областна администрация Монтана си запазва 

правото да не предостави съответна услуга/дейност. 


