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Големият брат ни наблюдава. Някои доброволно се съгласяват на това 
наблюдение – избирайки победа, пари, власт и известност пред запазването 
на  личното си пространство. Това е техният избор и желание. 
Големият брат обаче не само ни наблюдава, но и създава наши индивидуални 
дигитални портрети, на основата на които може да ни контролира и 
манипулира. Няма място на което да се скрием1 – пътуване, банкови 
операции, пазаруване, ходене по улиците и т.н. всичко е добре 
документирано. 

“Всеки обект, който индивидите използват, всяка транзакция, която 
правят и почти всяко място на което са ще бъде дигитално записано. 
Това ще генерира едно богатство от информация за организациите на 
обществена сигурност, и ще създаде големи възможности за по 
ефективни и про-активни усилия от тяхна страна. „

Това не е цитат от „1984”, а от документ на Съвета на ЕС с който започва 
аналитичната студия на Тони Баниън, директор на Statewatch, публикувана 
през 2008. 2

„Формата на нещата, които идват”  е нарекъл студията си Тони с дължимото 
уважение към Херберт Уелс и неговата „ Формата на нещата, които идват”, 
написана през 1933 година и представяща как технологична революция се 
използва от държавата, за да се установи и поддържа авторитарно управление 
в 2106 година.      

С този анализ Statewatch алармира обществеността от Цяла Европа за 
опасностите да се използват достиженията на технологиите с цел да се 
наблюдават гражданите на Европа и противоречивите мерки, които се 
планират в Новата стратегия „Правосъдие, Вътрешни работи и Политика на 
сигурност 2009- 2014 г. на Европейския съюз, отразена в доклад на работна 
група към Съвета на ЕС наречена „Бъдеща Европа”. 
1 No Place to Hide, by Robert  O’Harrow, @2005 
http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=62-0743254805-0#top 
2 http://www.statewatch.org/analyses/the-shape-of-things-to-come.pdf

http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=62-0743254805-0#top
http://www.statewatch.org/analyses/the-shape-of-things-to-come.pdf


През 2008 година бяхме свидетели и на разрастването на кампанията „Не - на 
личните карти”3 и на националния идентификационен регистър във 
Великобритания.

През 2008 година, слава богу, и в България се започна макар и плаха 
кампания свързана с начина, по който беше въведена Директива 24/2006 на 
ЕС за запазване на данни, която правозащитници от други европейски страни 
атакуват пред различни съдебни инстанции. 

Трябва ли безпроблемно да приемем, че след като Директивата е на ЕС, тя 
трябва просто да се въведе в българското законодателство и да не се 
дебатира.    
Под знака на тази тревога и борба мина и 2008 година. 
Най-лесният подход е, че не би било чисто технически възможно да се 
осъществи това всеобщо наблюдение в България, поради изостаналост и 
бедност. Нашият подход е различен.  Принципите за коректност към данните 
би трябвало да бъдат в основата на подхода, когато се обработват т.е. 
събират, пазят, предават, прехвърлят и унищожават лични данни. Нека си 
припомним тези принципи:4

    „  1.    Отчетност и отговорност   :  Институциите  са  задължават  да  опазват 
личните  данни,  които съхраняват  и  да  назначат  служител,  или 
служители,  които  са  отговорни  за изпълнението на следните принципи в 
институцията. 
2. Определяне      на      целта  :    целите,  за  които  се  събират  лични  данни 
трябва  да  са определени от институцията преди или по време на на събиране 
на информацията 
3.    Съгласие  :    Знанието    и  съгласието  на  лицата  са  задължителни  при 
събирането, използването,  или  разкриването  на  личните  им  данни,  освен 
когато  това  е неуместно. 
4.     Ограничено     събиране  : Събирането на лични данни трябва да е ограничено 
само в рамките  на  неоходимото  за  целите,  определени  от  организацията. 
Информацията трябва да се събира по законен и обективен начин. 
5.    Ограничено     използване  ,   разкриване     и     съхранение  : Лични данни не 
могат да се използват или разкриват за цели, различни от тези, за които са 
били събрани, освен със съгласието на лицето или в случаи, предвидени в 
закон. Личните данни трябва да се съхраняват само толкова време, колкото е 
необходимо за изпълнението на тези цели.  

3 http://www.no2id.net/
4 http://www.aip-bg.org/lichnidanni/pdf/banisar_sofia.pdf

http://www.no2id.net/


6.     Прецизност  :  Личните  данни  трябва  да  са прецизни, пълни и  актуални, 
доколкото това е необходимо за целите, за които се използват.  
7.    Опазване  :  Личните  данни  трябва  да  са  защитени  с  мерки  за 
сигурност, съответстващи на чуствителността на информацията. 
8.    Откритост  : Институциите трябва да осигуряват свободен достъп до 
информация за политиките и практиките свързани с управлението на личните 
данни. 
9.    Право      на      достъп  :  При  подаване  на  заявление,  гражданите  трябва  да 
бъдат информирани  за  съществуването,  използването  и  разкриването  на 
техни  лични данни  и  трябва  да  могат  да  получат  достъп  до  тях. 
Гражданите  трябва  да  имат възможността  да проверят  точността и 
пълнотата на техните лични данни и да ги  поправят ако е необходимо.
10.     Възможност      за      контрол  :  Гражданите  трябва  да  имат  възможността 
да  проверят дали  тези,  които  използват  или  събират  техни  лични  данни, 
спазват  горните принципи, като отправят питане към определения служител, 
или служители. „

Денят на защита на личните данни – 28 януари е ден, в който е приета 
Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана 
обработка на лични данни на Съвета на Европа. Това е ден, в който трябва да 
се напомня за опасностите, които са свързани с електронните бази лични 
данни и възможността те да бъдат продавани, откраднати, изгубени, 
използвани с цели различни от тези, за които са събирани. 
Програма Достъп до информация  и Интернет обществото  България реши да 
отбелязва този ден с провеждане на церемония с отбелязване на 
нарушителите. Тази церемония е инициатива на международната организация 
Privacy International5 и изразява обществената тревога от всяка една 
възможност за контрол върху гражданите на основата на нарушаване на 
тяхното „право да бъдат оставени на мира”.6

5  http://www.privacyinternational.org/bigbrother  
6 Warren and Brandes, The Right to Privacy, Harvard Law Review 193 (1890)


