
 
РЕЗЮМЕ 

НА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  В  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СТАЙКОВ И 

ФАМИЛИЯ“ ЕООД 

 

 

 

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия“ ЕООД, 

използва система за видеонаблюдение с цел предотвратяване, възпиране, управление и 

разследване на свързани с безопасността и сигурността инциденти, както и с цел 

защита на лица, собственост и документи от пожар, кражби, неправомерно проникване, 

нападения или други заплахи.  

Системата за видеонаблюдение допълва други типични системи за сигурност и 

контрол на достъпа, като извършва наблюдение на конкретни зони и мероприятия. Тя 

съставлява част от мерките за подпомагане на по-широките политики на  СБР  

„Стайков и фамилия“ ЕООД в областта на сигурността. 

Система за видеонаблюдение е разработена по начин, който отчита свързаните с 

неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни въпроси, и е в 

съответствие със законодателството на РБ  и ЕС относно защитата на данните. 

Настоящата версия на политиката на видеонаблюдение съдържа обобщена 

информация по отношение на отделни въпроси с видеонаблюдението, като 

ограничаването на информацията, свързана  единствено с причини, произтичащи от  

абсолютната необходимост на  запазването на поверителност при  основателни  за това 

поводи (като например от съображения за сигурност, за запазване на поверителния 

характер на чувствителна информация или за защита на неприкосновеността на личния 

живот на лицата). 

Периодични прегледи на защитата на данните ще бъдат извършвани  в СБР 

„Стайков и фамилия“ ЕООД веднъж на всеки две години. По време на периодичните 

прегледи ще се оценява отново: 

1. продължаващата необходимост от система за видеонаблюдение;  

2. дали системата продължава да обслужва заявената цел;  

3. дали все още отсъстват подходящи алтернативи. 

 

Местонахождението на камерите и ъгълът на наблюдение се основават на 

методологичен анализ на риска и оценка на въздействието на защитата на данните, като 

се гарантира, че камерите са разположени на най-важните точки вътре в сградите и 

извън тях. 

Камерите се инсталират с цел наблюдение на входовете и изходите на сградите 

(главни входове, аварийни изходи и изходи при пожар, както и вход към градини, 

външен басейн, общи външни площи).  

Камери се използват за наблюдение на някои важни стълбища или контактни 

точки и в близост до някои високо профилни зони, които изискват допълнителна 

охрана.  



Наблюдението извън сградите на лечебното заведение   е ограничено до  един 

минимален периметър, в зависимост от обхвата на камерите и ъгъла за наблюдение, 

съобразен изцяло с необходимия за целите на видеонаблюдението обхват. 

Видът и  целта  на събираната  информация се дефинира в следните аспекти: 

1. Технически спецификации за системата  

 Системата на СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД за видеонаблюдение е 

конвенционална система.  

 Всички камери функционират и се използват 24 часа в денонощието и седем дни 

в седмицата.  

 Качеството на изображението в повечето случаи позволява идентифицирането 

на лицата, намиращи се в обхвата на камерата. 

 Камерата записва цифрови изображения и е оборудвана с детектори на 

движение. 

 Камерата регистрира всяко движение, уловено от нея в зоните под наблюдение, 

часа, датата и местонахождението.  

 Не се използват високотехнологични или интелигентни системи за 

видеонаблюдение; 

 Системата не е свързана в мрежа с други системи; 

 Не се използва оборудване за записване на звук или т.нар. „говореща система за 

видеонаблюдение”. 

2. Цел на наблюдението 

 СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД използва своята система за видеонаблюдение 

за целите на сигурността, безопасността и контрола върху достъпа. 

 Система за видеонаблюдение спомага за контролирането на достъпа до сградите 

на болницата и за гарантиране на сигурността и безопасността им, както и гарантиране 

на сигурността и безопасността на  служителите, друг персонал, пациенти,  посетители, 

собствеността и документите, разположени или съхранявани в помещенията на СБР 

„Стайков и фамилия“ ЕООД. 

 Система за видеонаблюдение спомага за предотвратяването, възпирането и 

управлението и, при необходимост, разследването на инциденти, свързани с 

безопасността и сигурността, евентуални заплахи или неразрешен физически достъп, 

включително неразрешен достъп до обезопасени и  защитени помещения, 

информационна инфраструктура или оперативна информация; 

3. Редовният анализ на риска,  потвърждава, че видеонаблюдението спомага за:  

 Минимизиране на рисковете или предотвратяването или разкриването и 

разследването на кражби на оборудване и активи, които са собственост на СБР 

„Стайков и фамилия“ ЕООД, на служителите  на  СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД, на  

други договорно наети лица, пациенти  или посетители; 

 Предотвратяване на заплахи за безопасността във вътрешността на сградите и 

ограничаване на възможноситте или  предотвратяване на инциденти и други 

неблагополучия за пациентите. 

С цел ограничаване на целите, системата не се използва за никакви цели, 

различни от тези, споменати погоре.  

В рамките на системата за видеонаблюдение не се предвижда извършването на 

извънредно (ad hoc) наблюдение.  

Не се използват уебкамери за целите на сигурността или безопасността.  

Системата на СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД за видеонаблюдение няма за цел 

събирането на специални категории данни, като например расов или етнически 



произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в 

профсъюзи или данни относно здравословното състояние или сексуалната ориентация. 

Достъп до информацията от системата за видеонаблюдение имат: 

1. Вътрешен персонал на СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД, определен със 

Заповед на Управителя на лечебното заведение. Заснеманият в момента материал е 

достъпен за определените  служители, на базата на принципа „необходимост да се 

знае“. 

2. Външните подизпълнители имат достъп до видеозаписите, само ако изрично 

са получили одобрение от ръководителя лечебното заведение. 

Вътрешната компютърна система за видеонаблюдение не позволява на 

външните оператори да копират видеозаписите на външен носител (като DVD или 

запаметяващо устройство FLASH).  

Право за достъп до записите от видеонаблюдението и/или техническата 

архитектура на системата за видеонаблюдение имат само лица, определени с писмена 

заповед  на Управителя на лечебното заведение, които са обечени по защита на личните 

данни. 

Информацията, събрана в резултат от обработването на лични данни, 

включително записи от видеосистемата за вътрешно наблюдение, могат да бъдат 

разкривани на службите по сигурност, органите на съдебната власт или 

правоприлагащите органи за целта на текущи разследвания или за разследване и 

преследване на извършени престъпления. Подобно предаване се извършва само при 

изрично искане. Не се осъществява редовно или рутинно предаване на информация. 

Въз основа на анализ на риска и оценка на въздействието на защитата на 

данните, периодът за съхраняването им се определя поотделно за всяка камера за най-

много 15 дни.  

Предоставянето на   информация за наличието на система за видеонаблюдение 

на обществеността се осъществява по многопластов подход, с цел постигане на 

ефективна и изчерпателна информация на обществеността (лицата, които преминават в 

близост до СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД и/или тези, които влизат в сградите) 

относно видеонаблюдението: 

1. Означения на място, които да предупреждават широк кръг лица,относно 

факта, че се осъществява наблюдение и да им предоставят основната информация за 

обработването на записите;  

2.  Наличието на резюме на настоящата политика за видеонаблюдение на 

регистратурата 

3.  Достъп до настоящата политика за видеонаблюдение интрнет – страницата 

на лечебното заведение. 

 За допълнителни въпроси и информация относно правото на използване е 

предоставен адрес за електронна поща - За контакт с Длъжностното лице по защита 

на данните:  

 Информация за връзка с администратора (той и служител по защита на 

данни): Д.Спасов, тел: 0988 720 977, e-mail: dimitar.spsv@abv.bg 

 

На лицата се съобщава индивидуално, ако са били идентифицирани на камера, при 

условие, че освен това е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

1.  идентичността им е запазена в досие; 

2. данните за идентичността им са съхранени след обичайния период за 

съхраняване; 

3. видеозаписите се използват срещу лицето; 



4. изображенията са прехвърлени извън болницата; 

5. идентичността на лицето е разкрита на когото и да било извън  болницата; 

 

  

Ако възникне подобна ситуация и в случай на съмнение относно спазването на 

правила за защита на данните,  се уведомява  и се търси  компетентен съвет от 

длъжностното лице по защита на данните. 

 

Лицата имат право на достъп до личните данни, които се съхраняват в лечебното 

заведение за тях и право да коригират и допълват тези данни. Всяко искане за достъп, 

корекция, блокиране и/или изтриване на лични данни следва да бъде отправено до СБР 

„Стайков и фамилия“ ЕООД. 

СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД отговаря на всяко запитване по същество в 

срок от 15 календарни дни. В случай че това не е възможно, подателят бива 

информиран за следващите стъпки и за причината за закъснението в срок от 15 дни. 

Дори в най-сложните случаи се предоставя достъп или окончателно мотивирано 

становище, с което искането се отхвърля, в срок, не по-дълъг от три месеца.   

Ако изрично  е поискано, видеоизображенията могат да бъдат показани или 

подателят може да получи копие от записите. В случай на такова искане, подателите 

трябва категорично да удостоверят самоличността си (напр. като представят документ 

за самоличност при разглеждането на изображенията), както и да уточнят датата, 

времето, мястото и обстоятелствата, при които са били заснети от камерите Те трябва 

също да представят своя актуална фотография, която да позволи на служителите по 

сигурността да ги идентифицират от преглежданите изображения. 

Понастоящем не се събират такси от подателите за искането им да видят или за 

копие от записите, на които фигурират. В бъдещ период е  възможно да започнем да 

събираме разумна сума в случай, че броят на подобни искания за достъп нарасне. 

 

Достъп може да бъде отказан,  след извършването на оценка за всеки отделен 

случай, когато се  стигне  до заключение, че ограничаването на достъпа може да бъде 

необходимо за опазване на разследването на престъпление или  за защита на правата и 

свободите на други лица, например, когато такива също присъстват на изображенията и 

не е възможно да бъде получено тяхното съгласие за разкриване на личните им данни 

или да се използва програма за редактиране на изображения, за да се преодолее липсата 

на съгласие. 

Всяко физическо лица има право да сезира  КЗЛД  - Комисия за защита на 

личните данни на следния адрес: Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 

№ 2, тел.: 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25, E-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: 

www.cpdp.bg 
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