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Уведомление за поверителност 

Видеонаблюдение  

Настоящото уведомление за поверителност се отнася до обработването на лични данни от системите 

за видеонаблюдение: 

1) в сградата на община Благоевград и прилежащите й зони; 

2) на обществени места на територията на община Благоевград. 

Видеонаблюдението е техническа форма на обработка и съхранение на лични данни, включваща 

заснемане на лица в охраняван обект и запис на получените данни, при спазване на изискванията за 

защита на личните данни и съхранението им в предвидения в закона срок. 

По смисъла на Регламент (ЕС)2016/679, община Благоевград е администратор на лични данни и 

осъществява видеонаблюдение с охранителна цел и в изпълнение на свои правомощия по чл. 44, ал. 

1, т.4 от ЗМСМА. 

Видеонаблюдението в сградата на община Благоевград се извършват с цел: 

 Гарантиране на сигурността и безопасността на служители и граждани в сградата; 

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Опазване на имуществото и информацията, намиращи се в сградата; 

 Предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп до сградата. 

Видеокамери са разположени в общите помещения на сградата, както и прилежащи й пространства. 

Всички наблюдавани места са оказани с информационни табели, поставени на видно място, 

оказващи кой е администратор и с каква цел извършва наблюдението. Видеонаблюдение и запис не 

се извършва в стаи за почивка, санитарни и други обслужващи помещения на сградата.  

Видеонаблюдението на обществените места се извършва с цел: 

 опазване на обществения ред; 

 превенция и разкриване на нарушение на обществения ред; 

 опазване на общинска собственост; 

Данните от видеонаблюдението се обработват законосъобразно на основание чл. 6, пар. 1, буква д), 

предл. второ - упражняване на официални правомощия на администратора при опазване на 

обществения ред и превенция и разкриване на нарушение на територията на община Благоевград, 

както и чл. 6, пар. 1, буква е) – за целите на законния интерес на администратора.  

Събраните данни се обработват само за посочените по-горе цели. Възможността за използване на 

данните за други цели, несъвместими с първоначалните, е сведена до минимум с прилагани 

организационни и технически мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните и 

осигуряват достъп единствено на служители, чиито служебни задължения го изискват. Техническите 

мерки за защита на данните включват: контрол на достъп до сграда и помещения, физическа охрана, 

пароли за достъп до системата.  
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Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца, след което надлежно се 

унищожават. 

Видеозаписите не претърпяват последваща техническа  обработка с цел извличане на биометрични 

данни и/или лицево разпознаване.  

Личните данни (видеозаписи) не се споделят с трети страни, освен в случаите, предвидени по закон. 

Достъп до записите от видеонаблюдение се предоставя на органите на реда съгласно техните 

правомощия. При инцидент и/или изискване от компетентните органи, конкретни записи могат да 

бъдат съхранени след изтичане на установения срок за целите на установяване на извършено, 

извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред. 

Обекти на видеонаблюдение, съгласно утвърдена Схема на изградено видеонаблюдение на Община 

Благоевград: 

 

А. Сграда на община Благоевград  

пл. „Георги Измирлиев – Македончето“ 1 и прилежащото към нея пространство 

 

Б. Обществено достъпни места на територията на община Благоевград: 

Б1. Зони в централна градска част на Благоевград 

Фонд „Земеделие“, „Бакалов“, „Купола“, ПИБ (МОЛ), Мост (МОЛ), Вход (МОЛ), Младежки дом, 

Вароша  

Б2. Други зони в град Благоевград 

Зала „Скаптопара“, Зоологическа градина, Район около Регионална дирекция Гранична полиция 

Б3. Площади 

Площад „Еленово“ 

Б4. Паркове и градски градини 

Парк „Бачиново“, Алея парк „Бачиново“, Алея парк „Бачиново 2“, Кампус АУБ, Градска градина 

Б5. Училища и детски градини 

2-ро ОУ „Д. Благоев“, 3-то ОУ „Д. Талев“, 4-то ОУ „Д. Дебелянов“, 5-то СУ „Георги Измирлиев - 

Македончето“, 6-то СУ „Ив. Вазов“, 7-мо ОУ „К. Шапкарев“, 8-мо СУ „Арсени Костенцев“, 9-то ОУ 

„П.К.Яворов“, 11-то ОУ „Христо Ботев“, СОУИЧЕ „Кл. Охридски“, ПГИ „Ив. Илиев“, ПМГ „Акад. 

С. Корольов“, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, ДГ „Роса“, ДГ „Детелини“, ДГ „Здравец“, ДГ 

„Синчец“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Ведрица“, ДГ „Детство“, ДГ „Вечерница“, ДГ „Мак“, ДГ 

„Усмивка“, ДГ “Славей“, ДГ „Лебедче“, ДГ „Алени макове“, ДГ „Б. Богров“, ДГ „Първи юни“ 
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Б6. Улици и булеварди 

Лидл, ул. „Иван Михайлов“, ул. „14-ти полк“, ул. „Свобода“, ул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Васил 

Левски“, бул. „Кирил и Методий“, ул. „Иван Михайлов“, ул. „Илинден“, кръстовище на ул. 

„Свобода“ и ул. „Дойран“. 

Като субекти на данни, Вие можете да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 

2016/679 за личните данни, които община Благоевград обработва за Вас. При подаване на искания за 

упражняване на права, ще Ви бъдат поискани данни, с които да се идентифицирате - документ за 

самоличност, електронен подпис или други методи и средства за идентификация. Личните данни, 

обработвани във връзка с разглеждане на отделните искания за упражняване на права ще се 

използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да 

бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено в закон. 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Маргарита Петкова  - mpetkova@blagoevgrad.bg,  община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1. 

mailto:mpetkova@blagoevgrad.bg

