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З А П О В Е Д 
№ 348/12.05.2021г. 

гр. Кърджали  

 
На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка със Заповед № 117/01.04.2021г. 

на Директора на „ЮЦДП“ - гр. Смолян, относно защита на физическите лица по повод 

обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и отмяна на 

Директива 95/45/ЕО /Общ регламент за защита на данните/ и в изпълнение на разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и във връзка с 

изпълнение на т. 4 от Заповед №117/01.04.2021 г. на Директора на „ЮЦДП“-гр. Смолян 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

1. Надя Стефанова Балджиева – финансов контрольор при ТП ДЛС „Женда“ за длъжностно 

лице по чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016г. 

2. Лицето по т. 1 има следните задачи и правомощия: 

2.1. Да осигурява организацията по воденето на регистрите, съгласно предвидените 

мерки за гарантиране на адекватна защита; 

2.2. Да осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите; 

2.3. Да контролира спазването на правата на потребителите във връзка с регистрите и 

тяхната обработка; 

2.4. Да следи за спазването на конкретни мерки за защита и контрол на достъпа 

съобразно, спецификата на водените регистри в ТП ДЛС „Женда“; 

2.5. Да определя реда за съхраняване и унищожаване на информационни носители; 

2.6. Да провежда периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на данните 

и при открити нередности незабавно да взема мерки за тяхното отстраняване.  

3. За неспазване на конкретните задачи служителят носи лична отговорност по Закона за 

защита на личните данни, Кодекса на труда и всички действащи нормативни актове в 

Република България. 

4. Заповедта да се сведе до знанието на  цитирания по-горе служител за сведение ведно със 

Заповед №117/01.04.2021 г. на Директора на ЮЦДП-гр. Смолян и приложенията към нея.  

5. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Любомир Дичев Джисов – 

заместник-директор при ТП ДЛС „Женда“. 

 
инж. Николай Янчев,    /п/* 
Директор на ТП ДЛС "Женда" 
 

* Налице е положен подпис заличен на основание 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) 


