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СТРАСБУРГ

Изслушване на кандидата г-н ВЕВЮРОВСКИ

– Бихте ли могли, моля, да опишете причините, поради които се кандидатирате за 

този пост, и защо считате, че сте подходящ кандидат за него?

Задачите на ЕНОЗД като гарант на някои основни права са особено важни за мен, тъй 

като се отнасят до ценности, които въпреки промените в света, в който живеем, 

продължават да бъдат от значение. Така, за да обясня причините за моята кандидатура 

за длъжността на помощник надзорник, бих искал да се позова на моя опит. Роден съм 

в „аналогов“ свят и в този смисъл не съм част от цифровото поколение. Светът, който 

познавах като дете и юноша, беше светът зад Желязната завеса. Настъпването на 

информационната ера и появата на интернет съвпаднаха точно с идването на  свободата 

и демокрацията в началото на 90-те години на миналия век. Процесът на учене на 

самостоятелна обработка на информация, без цензура и с използване на съвременни 

инструменти, даде на поколението хора, които като мен по време на моето следване на 

право току-що бяха навършили пълнолетие, усещане за свобода и урок по социални 

умения. По това време ценностите, на които се основава ЕС — достойнство, свобода и 

права на човека, включително свобода на словото и право на неприкосновеност на 

личния живот, от една страна, и свободен пазар и свободно движение на хора, стоки и 

услуги, от друга — бяха ориентир за нашето мислене и важни отправни точки. Като се 

имат предвид рисковете, пред които сме изправени в момента, и нарастващите 
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проблеми както на световно равнище, така и в рамките на ЕС, тези стойности сега имат 

особено значение. Те следва да бъдат използвани като насоки за дейностите на ЕС и 

неговите институции; те също са от ключово значение за функционирането на 

институции като ЕНОЗД, който в продължение на 10 години работи за защита на 

правата на човека. Ролята на този орган следва да бъде да консултира органите и 

институциите на ЕС, да осъществява сътрудничество, по-специално с Европейския 

парламент, и да извършва правоприлагане. Не трябва да забравяме също така 

постигането на консенсус между заинтересованите страни и прагматичния подход в 

специфични случаи.

Помощник надзорникът следователно трябва да има едновременно технологично ноу-

хау, административни умения и научен подход към проблемите, пред които сме 

изправени, и обстоятелствата, с които ще се сблъскаме в бъдеще. 

Вярвам, че моите постижения и опитът ми ме правят идеален кандидат, който да служи 

на Европейския съюз като цяло, и по-специално на европейските институции. Моята 

комбинация от академични знания и практически опит в бизнеса, ключови области на 

правото и информационните технологии, заедно с продължителния ми опит в тяхното 

прилагане в качеството ми на орган за защита на данните – както на национално, така и 

на международно равнище – представляват, по мое мнение, надеждна основа за 

посрещане на предизвикателствата, пред които сме изправени, и намирането на 

подходящи решения. 

– Бихте ли могли да представите Вашите идеи за надзорната функция на ЕНОЗД? 

Как виждате надзорната роля на ЕНОЗД по отношение на дейностите по 

обработка от страна на институциите и органите на ЕС и как възнамерявате да 

използвате правомощията за намеса на ЕНОЗД, за да наложите спазването на 

нормите? 

Ролята на органите за защита на данните, включително ЕНОЗД, се развива и обхваща 

освен традиционните компетенции, свързани с надзор и разглеждане на жалби, също 

така предоставяне на консултации и повишаване на осведомеността. Широко прието е, 

че органите за защита на данните играят ролята на омбудсман, одитор, консултант, 

обучаващ, съветник по политиките, преговарящ и правоприлагащ орган1. Така че 

                                               
1

C. Bennett, Ch., D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective 
(Управлението на неприкосновеността на личния живот: инструменти в глобална перспектива), Ashgate, 
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надзорните задачи не може да се разглеждат изолирано от другите роли и от 

гарантирането на спазването на правилата.

Следва да се развие също така надзорен модел, в който важна роля имат длъжностните 

лица за защита на данните (ДЛЗД) в институциите и органите. Те са отговорни за 

вътрешния надзор на обработката на данни, както и за прилагането на подходящи 

процедури. Това са хората, които най-добре знаят точно как действат отделните 

институции и които са в състояние да приложат подходящи мерки, като при това 

съзнават напълно, че въпреки гаранцията за независимост те остават служители на 

съответната институция. Но поради това те могат да работят цялостно в рамките на 

институцията, като използват своите познания за специфичните начини, по които тя 

действа. Считам, че ЕНОЗД следва да изгради отношения с ДЛЗД и да ги подкрепя чрез 

предоставяне на инструменти и съвети, както и чрез поддържането на постоянен 

диалог. Необходимостта от подобен подход бе изтъкната от заинтересованите страни 

по време на консултациите за подготвяне на стратегията на ЕНОЗД за периода 2013 –

2014 г. На практика най-трудният аспект е превръщането на общите принципи, 

определени в регламентите, в конкретни процедури и решения, но това е от 

първостепенно значение за защитата на личните данни. 

Само тогава, когато незадължителните проактивни мерки се окажат неефективни или 

недостатъчни, следва да е възможно да се предприемат задължителни мерки, 

правомощие, които следва да продължи да бъде част от набора правомощия на ЕНОЗД, 

както е в действащото законодателство. Тези мерки също така следва да спомогнат за 

повишаване на осведомеността и следователно да доведат до ефективно прилагане на 

правилата за защита на данните. 

Важно е ЕНОЗД, подобно на други органи за защита на данните, да разбира 

специфичните характеристики на технологиите и процесите за обработка на данни в 

институциите. Добър пример за посрещането на тези нужди е една инициатива, 

предприета наскоро от ЕНОЗД заедно с Инженерната мрежа за неприкосновеността на 

личния живот в интернет, която включва създаването на общност, работеща за 

намиране на ефективни решения за защита и насърчаване на неприкосновеността на 

личния живот в интернет. 

                                                                                                                                                  
2003 г., стр. 107 – 116. 
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– Като се има предвид бъдещата роля, която ЕНОЗД може да изпълнява като 

секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), ако този 

пункт от настоящия пакет за защита на данните бъде приет, бихте ли изразили 

Вашето мнение относно възможната организация на ЕКЗД и работните методи, 

както и относно това как следва да бъде изменен Регламент № 45/2001, за да се 

вземе предвид тази нова роля?

Правната рамка на ЕС за защитата на данните, която предстои да бъде изменена, е по 

необходимост свързана с институционални промени в модела за надзор както на 

национално равнище, така и на равнище ЕС. Бъдещият модел следва да се основава на 

миналия опит, и по-специално на дейността на Работната група по член 29. Моето 

мнение като действащ член и заместник-председател на Работната група по член 29 е, 

че не е подходящо Комисията да действа като секретариат, макар и надлежно да се 

признава експертният опит на представителите на Комисията. Предложението за 

възлагане на тази роля на ЕНОЗД се вписва идеално в новата структура на 

независимите органи за защита на данните на европейско равнище.

В същото време ние трябва да сме наясно, че бъдещият ЕКЗД ще участва не само в 

консултантски дейности, но също — което е по-важно от гледна точка на гражданите 

— в процеса на разрешаване на индивидуални спорове. Това означава, че общността на 

работещите в областта на защитата на данните поема много важна отговорност и 

трябва да се отчита пред обществеността за своите дейности. ЕНОЗД ще трябва да 

осигури практическото функциониране на ЕКЗД и следователно от него ще се изисква 

да поеме конкретни ангажименти за изпълнение на практически процедури и 

осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ, за да даде възможност за 

ефективно сътрудничеството. Съзнавам, че ЕНОЗД ще играе двойна роля и ще е 

необходимо да съвместява и балансира двете си функции.

Вярвам, че ЕНОЗД като секретариат трябва да предоставя услуга на ЕКЗД, като оказва 

активна подкрепа на неговите дейности. Служителите на ЕНОЗД дават положителен 

принос към работата на Работната група по член 29 и аз съм убеден, че ЕНОЗД като 

секретариат ще може да донесе добавена стойност за структурата на тази работна 

група. Бъдещият модел на работа на ЕНОЗД следва да се ползва от най-добрите 

практики на сътрудничество между органите за защита на данните, за да осигури 

полезно взаимодействие на всички дейности в тази област.

Новата роля на ЕНОЗД като секретариат на ЕКЗД ще бъде само един от елементите в 
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необходимите изменения на Регламент № 45/2001, които ще трябва спешно да бъдат 

адаптирани към новия общ регламент за защита на личните данни. 


