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Съдържание



Най-лесният начин за плащане на сметки (ток, вода, телефон, парно, газ, телевизия
и интернет) е онлайн. Това ни спестява между 90 и 150 минути всеки месец. 

Какви са опциите?
Един потребител има средно 4-5 дължими фактури месечно. Потребителската
такса за обслужването им може да варира от 0 лв. до около 2,8 - 3,1% от сумата,
ако плащането е електронно и се извършва с карта, издадена от чуждестранна
банка, която няма клон в страната. Най-предпочитани след директните плащания
към гишетата на компаниите доставчици са използването на посредници като
EasyPay и други подобни. 
Друга популярна и все по-често предпочитана опция особено сред младите (между
18- и 35-годишните) са банковите приложения за смартфон както и други
приложения на различни иновативни финансови компании.

Законови права на наемодател - какво трябва да знаем?
Взаимоотношение наемодател-наемател
Едно от основополагащите права на всеки наемодател се състои в получаването на
месечен наем според установените договорни взаимоотношения. За да си
гарантират и двете страни по-висока степен на сигурност, би било добре да заверят
договора пред нотариус. Освен това ясно ще се заявят отговорностите на двете
страни по отношение на плащането на наема, покриването на комуналните разходи,
уреждане на разходите в случай на извънреден ремонт или увредено имущество
както и защитата на двете страни в случай на нарушение. Съгласно Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД) двете страни по споразумението имат право
свободно да определят клаузите в договора. Задължително условие е обаче
текстовете да не противоречат на нормативните актове и добрите нрави.

Важно е да знаете, че при получаване на месечния наем от вашия наемател е
необходимо като получател на определена сума пари да съставите разписка. В този
документ се съдържа информация за деня, точната сума и основанието за
получаване на сумата, като в конкретния случай става въпрос за платен наем. Не
трябва да забравяте, че е необходимо да удостоверите написаното, като го
подпишете. Имайте предвид, че ако откажете на своя наемател да му издадете
такъв документ, той има право да откаже да ви плати наема.

Плащане на комунално битови услуги

(сметки)
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От своя страна, наемателят трябва да получи квитанция за наем, чието съдържание
е идентично с това на разписката. Сама по себе си квитанцията е задължителна за
всеки наемодател без значение от това какъв е видът на имота, който се отдава под
наем – жилище, парцел, таванско помещение, магазин или др. Квитанцията трябва
да бъде получена от наемателя при заплащането на месечния наем. 

Правото да изискам добра поддръжка на имота
От позицията си на хазяин имате правото да изисквате добра поддръжка на вашия
имот. В случай че наемателят не се грижи за запазването на състоянието на жилище
във вида, в който му е бил предаден, вие като собственик имате право да получите
обезщетение за извършените разходи по възстановяване на жилището в
първоначалния му облик. За да бъдете спокойни, че ще получите отговорно и
съвестно отношение към вашата собственост, при подписването на договора за
отдаване на имота, бихте могли да изисквате да ви бъде оставен депозит. 

Право да прекратя договора
От особена важност е да сте наясно по какъв начин може да освободите
собствеността си, в случай че наемателят отказва доброволно да напусне отдадения
имот след прекратяването на договорните отношения. Имайте предвид, че нямате
право да изгоните на улицата вашия квартирант, тъй като според законовите норми
подобно поведение се счита за самоуправство и се санкционира. За да откриете
изход от създалото се положение, е нужно да предявите иск пред съда за опразване
на имота. 

Задължения на наемодателя
Покриване на по-сериозните ремонти
При положение че в сключеното между двете страни споразумение не е уговорено
друго условие по отношение на осъществяването на основни ремонтни дейности и
покриването на разноските по тях, в преобладаващата част от случаите
задължението за това е поверено в ръцете на собственика. Такива са ремонтите,
свързани с конструкцията на сградата - поправки на покриви; смяна на водопроводни
линии и/или канализационни системи, които обаче не са наложителни вследствие на
създадени от наемателя проблеми и обстоятелства. 

Деклариране на договора и плащане на данък
Сред задълженията на наемодателя е да декларира сключения договор за отдаване
под наем в НАП в Годишната си данъчна декларация.
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Когато погасяването се извършва в период, през който лихвеният процент не е
фиксиран;
Погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор,
чиято цел е била да гарантира връщането на кредита;
Договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

Потребителски кредит 
Потребителският кредит е договор за отпускане на финансови средства срещу
лихва. Този вид договори се сключва между потребителя и финансовата институция.
За да има качеството “потребител” лицето трябва да тегли кредита в лично качество
и за лични нужди.
Преди подписване на договора за потребителски кредит, финансовата институция
трябва да предостави на кредитополучателя стандартен европейски формуляр с
информация относно потребителския кредит. Той включва основните
характеристики на договора, размера на кредита и неговата цена, годишния
процент на разходите (ГПР), броя, периодичността и размера на всички плащания и
информация по важни правни аспекти.

По отношение на индекса ГПР трябва да отбележим, че той представлява стойност,
означаваща общия размер на всички разходи по кредита. В това число се включват
лихвите, комисионите, таксите, както и всякакви други разходи, произтичащи от
кредита.

ВАЖНО!!! Препоръчително е да ползвате услугите на кредитен консултант и
адвокат, които да ви помогнат и да се погрижат за защитата на вашите интереси при
намирането на банкова институция и при формулирането на договора между вас и
банката.

Предсрочно погасяване на задълженията по договора за потребителски кредит
Законът за потребителския кредит разпорежда, че потребителят има право по всяко
време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит.
Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за
кредит.

ВАЖНО!!! Обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на кредита не се
дължи единствено в три хипотези:

1.

2.

3.

 

Кредити
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Ипотечен кредит 
Ипотеката представлява реално (вещно) обезпечение на едно задължение. Тя се
учредява посредством вписване в Имотния регистър въз основа на договор или на
закона. Или казано иначе ипотечният кредит представлява предоставяне на дадена
сума от банката, която трябва да се върне за определен период с лихва за периода, в
който е изплащана, като длъжникът залага в полза на банката недвижим имот, който
да служи като обезпечение за това, че банката му е отпуснала въпросната сума. 
За да отпусне банката такъв кредит прави подробен преглед на профила на
кредитополучателя както и на имота, който той иска да заложи. Сделката трябва да
мине и през нотариус. Този тип кредити имат и други разходи пред банката и пред
държавните институции за разлика от потребителския кредит. 

ВАЖНО!!! Препоръчително е да ползвате услугите на кредитен консултант и
адвокат, които да ви помогнат и да се погрижат за защитата на вашите интереси при
намирането на банкова институция и при формулирането на договора между вас и
банката.

Банкови услуги
• Парични преводи
Когато се изпращат пари, има три задължителни елемента: изпращач, посредник и
получател – вторият е този, който посредничи при прехвърлянето на средствата от
единия до другия. Възможностите за паричен превод са в брой, чрез банков клон,
или от банковата сметка на изпращача към банковата сметка на получателя.

• Разплащателна сметка
Продуктът може да се предлага от различни доставчици на платежни услуги (ДПУ) –
банки, платежни институции и дружества за електронни пари, и е подходящ за
потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата,
хонорар, пенсия или други плащания, които постъпват по тяхната сметка. Чрез тази
сметка могат да се извършват и плащания. 
При откриването на разплащателна сметка се сключва рамков договор с ДПУ,
предоставят се общи условия и тарифа, с които клиентът следва внимателно да се
запознае. Средствата по всички открити сметки на един клиент в банка, независимо
от техния брой и валута, са гарантирани в размер до 196 000 лв. от Фонда за
гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на
влоговете в банките.
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Видове карти
• Дебитна карта; 
Дебитната карта е удобен платежен инструмент, който осигурява отдалечен достъп
до средства по сметка. 
ПИН кодът е комбинация от цифри, известна само на картодържателя, и се използва
за идентификация на картодържателя при извършване на операции с картата. При
получаването на дебитната карта ПИН кодът се предоставя отделно от картата.
Препоръчително е още след получаването.
ПИН кодът не следва да се записва върху картата или да се съхранява заедно с нея.
При плащания в интернет вместо ПИН код се изисква код (за сигурност), чрез който
се установяват автентичността и точното изпълнение на платежна операция. Такива
кодове са код CVV2 – за карти Visa, и код CVC2 – за карта MasterCard, които са
изписани на гърба на картата. 
При изгубена/открадната карта незабавно уведомете доставчика на платежни
услуги! 

• Кредитна карта; 
Кредитната карта е удобен платежен инструмент, с който се усвояват парични
средства по предоставен кредит до определен лимит, до размера на който може да
се извършват операции с картата. С нея може: 
Тегленето на пари от банкомат обикновено е съпроводено със значителни такси
както в страната, така и в чужбина. 
Плащането чрез ПОС устройства в търговски обекти или в интернет обикновено е
безплатно или таксите са незначителни. 
За притежаването на кредитна карта, дори и в случаите, когато не сте усвоили
кредитния лимит, се дължи годишна такса. 

Използването на кредитната карта е свързано със заплащането на лихва, която се
дължи върху изразходваната част от кредитния лимит. Гратисен лихвен период е
периодът, през който не се начислява лихва върху размера на усвоения кредитен
лимит. След изтичането му за използваните и непогасени в срок средства от
кредитната карта се дължи лихва. Практиката на пазара показва, че в повечето
случаи гратисният лихвен период не важи при теглене на пари в брой от банкомат.
Препоръчително е преди използването на картата клиентът да се запознае с начина,
по който ДПУ – издател на картата, определя гратисния лихвен период.

Доставчикът на платежни услуги ежемесечно предоставя извлечение за дължимите
суми по кредитната карта. 
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В него са посочени крайният срок за погасяване на задължението, размерът на
минималната вноска и подробна информация за извършените операции с картата. Не
забравяйте, че усвоените чрез кредитната карта средства са вид кредит! Усвоените
чрез кредитната карта средства са вид кредит, поради което следва да се уверите, че
доходите ви са достатъчни, за да можете да покривате размера на усвоения лимит
от картата. Минималната погасителна вноска, която се формира по кредитната
карта зависи от компанията, която е издала картата, като стандартната практика е да
е 4-5% от похарчения лимит за съответния месец.

Съвети за предпазване от злоупотреби
Препоръки за безопасност при теглене на пари от банкомат
• Внимателно огледайте банкомата, от който ще теглите пари. Ако забележите
нещо нередно в картовия вход на банкомата или при клавиатурата, подайте сигнал
към обслужващия го доставчик на платежни услуги за възможна нередност на
банкомата и потърсете друг банкомат. 
• При теглене на пари от банкомат закривайте клавиатурата с едната си ръка, когато
въвеждате ПИН кода. Ако забележите нещо нередно по време на самата операция,
можете да се откажете от нея, като натиснете клавиша Cancel. 
• Никога и по никакъв повод не казвайте ПИН кода си на други хора или на лица,
които са в близост до банкомата и искат да Ви окажат съдействие. 

Препоръки за безопасност при плащане на ПОС терминал
 • Винаги закривайте клавиатурата с едната си ръка, докато въвеждате ПИН кода. 
• Не позволявайте на служител в търговски обект да носи картата Ви на място,
което остава скрито за Вас. 
• Сравнявайте сумата на разписката от ПОС терминала със сумата от касовия бон.
Пазете разписката от ПОС терминала, докато получите извлечение и сравните
платените суми. 

Препоръки за безопасност при плащане в интернет
 • Никога не въвеждайте ПИН код в сайт за пазаруване. Плащанията в интернет не
изискват въвеждане на ПИН кода, който използвате на банкомат или на ПОС
теминал. При плащания в интернет вместо ПИН код се изисква код за сигурност,
чрез който се установяват автентичността и точното изпълнение на платежна
операция. Такива кодове например са код CVV2 – за карта Visa, и код CVC2 – за
карта MasterCard, които са изписани на гърба на картата.
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Повечето търговци в интернет и международните картови организации вече
осигуряват допълнително ниво за идентификация чрез използване на допълнителна
секретна парола за плащания в интернет (напр. услугите Verified by Visa и MasterCard
SecureCode). За целта трябва да направите регистрация на картата чрез Вашия
доставчик на платежни услуги. 

• Допълнителната секретна парола за плащания в интернет се предлага от повечето
ДПУ и е безплатна за картодържателите. 
• Съхранявайте цялата информация и кореспонденция за плащането до получаване
на извлечение от Вашия доставчик на платежни услуги. Тогава можете да сравните
платените суми с отразеното в извлечението.
• Можете да се абонирате за получаване на SMS известие при транзакция с карта.
Така имате възможност постоянно да контролирате използването на средствата. 
• Ако установите, че по сметката има транзакции, които не са извършени от Вас,
подайте жалба до доставчика на платежни услуги. 
• Ако картата бъде открадната или изгубена, следва незабавно да се обадите на
издателя, за да бъде блокирана. 

Застраховане 
Застраховането се дели най-общо на две големи части: на общо застраховане и
животозастраховане.

Предмет на общото застраховане е застраховането на риска от унищожаване или
повреждане на движимо или недвижимо имущество. Например, към този дял от
застраховането се включват имуществените застраховки, автомобилни застраховки
като „Каско“ и „Гражданска отговорност”.

Животозастраховането представлява застраховане на риска от настъпване на
различни събития, свързани с живота и здравето на застрахования.

Застраховането може да се разглежда и като: индивидуално, групово (колективно)
застраховане и фирмено застраховане.

Индивидуалното застраховане обхваща индивидуалните или семейните
потребности на застрахованите лица.

Застраховки
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Пожар
Експлозия
Природни бедствия
Пътно-транспортно произшествие
Злоумишлени действия на трети лица
Кражба или грабеж

Предмет на груповите договори могат да бъдат живота, здравето и
работоспособността на повече от едно застраховани лица. 

Гражданска отговорност 
Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността
на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни
увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Автокаско 
Защита срещу пожар, кражба, вандализъм, природни бедствия, ПТП, щети на
паркинг и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна
загуба на автомобила.
Покритите рискове могат да бъдат:

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са
съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на
застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.
Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка
"Гражданска отговорност". Полицата обикновено се сключва за период от една
година. Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната
стойност на МПС към датата на сключване на застраховката. 

Съвет от нас: Може да се възползвате от услугите на застрахователен брокер,
който ползва различни отстъпки от самите застрахователи и би могъл да ви
предложи различни и по-изгодни условия, отколкото ако отидете вие сам при самия
застраховател.

Съвет от нас 2: Трябва да знаете, че ако вашият годишен технически преглед (ГТП) е
изтекъл и ако настъпи застрахователно събитие (например ви ударят на паркинга),
вашите застраховки няма да важат.
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Недвижими имоти (които се отдават под наем)
Финансови активи (акции, облигации, дялове в дружества и други)
Активи от ново поколение с помощта на различни платоформи (това може да са
снимки за платено ползване в сайтове за фотография, видеа в аналогични сайтове
за видеообработка и др.)

Под пасивен доход разбираме - получаване на определена сума на регулярна база,
без да това да изисква прякото полагане на труд от човека, получаващ дохода. 

Постигането на пасивен доход най-често предполага някаква инвестиция, която да е
направена в различна икономическа дейност или актив. Организацията на пасивни
източници на доход винаги е ориентирана дългосрочно и е свързана с това да може
да генерирате излишни ресурси (имот, финанси или време) под форма, която да е
различна от това да сложите спестяванията си в банкова сметка, да употребявате
всичко, което сте изкарали или да не се лишавате от свободно време.

Основните форми на пасивен доход произлизат от инвестиция или влагане на
капитал в дейности като:

Въпреки че това са основните подразделения, възможността за генериране на
пасивен доход е все по-разнообразна. Обективно погледнато пасивният доход би
могъл да бъде един от факторите за по-ранно и по-спокойно пенсиониране както и
за по-голяма финансова стабилност по време на вашия активен професионален
живот.

Пасивни доходи

Наръчник - осигуровки и заплата

Какво представлява брутната заплата? 
Брутното възнаграждение е сбор от нетната заплата плюс дължимите от
служителя данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на
работодателя.
 
Важно е да знаеш, че в офертата за работа, заплатата винаги е посочена като "бруто".
От друга страна, ако по време на интервю те питат каква заплата очакваш и ти
решиш да споделиш конкретна сума, но не упоменеш изрично дали тя е брутна или
нетна, то по подразбиране се приема, че е бруто. 
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Полезен съвет: Не очаквай по време на интервю работодателя да е в състояние
веднага да даде информация, колко точно ще е чистото ти (нетно) месечно
възнаграждение на база посочената вече от теб желана брутна заплата.

 
Пример: 

Стойност при хипотетична заплата от 1000 лв.

Какво представляват осигуровките?
Осигуровките, или осигурителни вноски, както се наричат по закон, са месечни
парични плащания, които гарантират материална защита на трудещите се в случай
на болест, майчинство, трудова злополука, инвалидност, безработица, старост и
смърт.
От 1 януари 2015 г. задължително осигурени са всички работници и служители
независимо от това колко дни или часове отброяват през календарния месец и
независимо дали работят по едно или повече правоотношения. 
Осигуряването възниква от деня, в който започват да упражняват трудова дейност, и
за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до
прекратяването й. 

Как се изчисляват осигуровките?
Размерът на осигуровките се определя спрямо осигурителния доход – този от
трудова дейност. 
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„Общо заболяване и майчинство“
„Пенсии“ и „Пенсии за лицата по чл. 69“ – за инвалидност поради общо
заболяване; за старост и смърт.
„Трудова злополука и професионална болест“
„Безработица“

Той е различен за всяка година и всяка професия, и се регулира със специален закон.
Минималният размер на осигурителния доход за 2021 г. е 650 лв., а (максималният
– 3000 лв. независимо колко е голяма заплатата, максималната осигурителна вноска,
която можеш да платиш, е върху 3000 лв.)

Как мога да губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка
(упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по
реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36
месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на
лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната
здравноосигурителна каса. 

Как да възстановя здравноосигурителните си права?
Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца
липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени
правата трябва да са платени всички задължения за здравно осигуряване за
последните 60 месеца. 

Къде отиват осигуровките ти?
Те се разпределят в следните фондове:

Какво е ДОД и върху какъв доход се плаща?
Данък общ доход, често наричан подоходен данък, е основният директен данък
върху доходите на гражданите на България. С този данък не се облага цялата сума
на брутното трудово възнаграждение (или друг вид доход, ако не сме в трудови
взаимоотношения), а общата годишна данъчна основа. Чак след като са извадени
осигуровките, които са за сметка на работника от брутната заплата се получава
данъчната основа, върху която се дължи данък върху доходите.
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Влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК, което не е изтекло
 ЕР на ТЕЛК да е минимум 50 процента.
 Данъчните облекчения по този критерии могат да се ползват от годината на
настъпване на неработоспособността до изтичане на срока на валидност на
експертното решение.

Данъчни облекчения за хора с увреждания
С какво трябва да разполагате?

 
Най-същественото облекчение при намалена работоспособност е свързано с данъка
върху доходите на физически лица. То дава право на намаляване на сумата на
годишната данъчна основа със 7920 лева.
Данъчната основа, която се намалява по този начин, се формира от доходи от
трудови и други стопански правоотношения, доходи от наеми и прехвърляне на
права и имущество, доходи от лихви, награди и подобни.
По-специфично е изчислението на облекчението при доходи от дейност като
едноличен търговец. Когато това е единственият доход на лицето с намалена
работоспособност, то той се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са
налице и други от гореизброените видове доход, първо се изчислява тяхната сума
като данъчна основа и само при наличие на остатък се добавя част от дохода като
ЕТ.
 
Други данъчни облекчения при намалена работоспособност
Когато лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като
едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния
данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично без
наети работници.
 
Лицата с намалена работоспособност получават намаление и от данък сгради в
размер на 75% . Това намаление се отнася само за имот, който се използва като
основно жилище.
 
Напълно освободени от данък МПС са превозните средства с обем на двигателя до
2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с трайно намалена
работоспособност.
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 идентификационни (име, фамилия, дата на раждане);
 данни за контакт (адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща);
 информация за образование, умения, професионален опит (придобити
квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни
работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики). 

Полезни връзки:
https://ardusbg.com/cms/wp-
content/uploads/2019/05/267_A_sega_nakade_final_NEW2.pdf
https://jamba.bg/ 
 
Кандидатстване за работа 
Първи съвет, който можем да дадем е, като кандидатствате по обява за работа, да
видите дали има символ или някъде е изрично упоменато, че може да кандидатстват
и хора с увреждания, тогава със сигурност ще бъдете поканени на интервю (стига да
отговаряте на изискванията) и третирани на равно с останалите кандидати. Разбира
се, не е задължително да кандидатствате само по тези обяви, може да се
възползвате и от останалите, в които не е упоменато, че са подходящи за хора с
увреждания, но в такъв случай не е сигурно дали работодателят ще ви покани на
интервю и дали ще обмисли вариант за вашето наемане. 

Помощ от Бюрото по труда: При затруднения с намирането на работа, може да се
обърнете към Бюрото по труда. Там също така ще намерите консултанти, които
дават съвети и помагат на хора с увреждания да си намерят работа. 

Програми и помощи: Освен, че може да ви даде полезен съвет и да ви помогне в
търсенето на работа, консултантът може да ви обясни за определени програми и
помощи, подходящи за хора в увреждания и как да кандидатствате за тях. 

 1. Каква лична информация може да се изисква при кандидатстване за работа?
 По правило кандидатите за работа вписват в автобиографиите си данни, които са
необходими на работодателите за провеждане на процедурите за набиране и
подбор на персонал. Те могат да бъдат:

 2. За какво да внимаваме, когато кандидатстваме за работа?

Кариерно развитие

https://ardusbg.com/cms/wp-content/uploads/2019/05/267_A_sega_nakade_final_NEW2.pdf
https://jamba.bg/
https://ardusbg.com/cms/wp-content/uploads/2019/05/267_A_sega_nakade_final_NEW2.pdf
https://jamba.bg/
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 идентифициран ли е работодателят или посредникът за набиране на персонал.
Работодатели, които събират лични данни на кандидати за работа
(автобиографии, мотивационни писма) са длъжни да се идентифицират;
 посочена ли е конкретната длъжност/позиция, за която се кандидатства;
 предоставена ли е информация за обработването на нашите лични данни (от кой
се обработват, за какви цели, на какви основания, колко време се съхранява и
т.н.);
 иска ли се информация, която е прекомерна по своето естество и обем, като
напр. банкови сметки, копия от документи за самоличност и др.

Служителят е равнопоставен на работодателя: сключването на трудов договор е
двустранен процес, при който страните са равнопоставени – не само
работодателят, но и служителят може да прави предложения за включването на
условия в договора.
Право на работно време с нормална продължителност: нормалната
продължителност на работното време през деня е до 8 часа. 
Право на безопасни и здравословни условия на труда: Това са условия на труд,
които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм. С тях се
гарантира опазването на физическата и психическата цялост на човешкия
организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху него.
Право на защита срещу уволнение: Всеки работник има право на защита срещу
всяка форма на неоснователно уволнение, в съответствие с правото на Съюза и с
националните законодателства и практики.
Право на еднакво третиране в труда: при осъществяване на трудовите права и
задължения не се допускат пряка или непряка дискриминация.
Право на почивки и отпуск: работното време на работника или служителя се
прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или
служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.
Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж,
придобива право на платен годишен отпуск.
Право на обективна характеристика за работата на служителя и препоръка от
страна на работодателя: служителят има право да изисква от работодателя
обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и
резултатите от трудовата си дейност, или обективна и справедлива препоръка
при кандидатстване за работа при друг работодател.

 При кандидатстване за работа следва да внимаваме за следните неща:

Защити от законодателство 
Права на работниците и служителите 



стр. 15

работно време 
продължителност на договора 
отпуска 
трудово възнаграждение 

Трудов договор - какво трябва да знаем?
Вида на трудовия договор
Според чл. 67 от КТ трудовият договор може да бъде сключен за неопределено
време или да бъде срочен. Ако в договорът не се посочва срок, той се счита за
сключен за неопределено време. За да защитят интересите си, работодателите
сключват договори със срок на изпитване най-често от 6 месеца. След изтичането на
този срок, договорът се трансформира в безсрочен.

Заплата, бонусна система и периодичност на плащането
Трудовият договор е документ, който защитава Вашите права. Забравете за всички
устни договорки и предварителна комуникация. Уверете се, че трудовият договор
отразява пълно и изцяло договорените условия между Вас и работодателя относно
вашето заплащане. 

Прекратяване на трудовия договор
Стандартния срок за прекратяване на трудов договор е 30 дни. Страните обаче имат
право да договорят по-дълъг срок до 3 месеца и често това е една от най-
подценяваните клаузи. В общия случай, служителят се задължава да информира
работодателя чрез писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати без
предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза
на работодателя.
Трудовият договор задължително се изготвя в писмена форма, но в Кодекса на
труда никъде не е упоменато какво точно да бъде неговото съдържание. Основно в
договора се акцентира на това за какво са се споразумели страните по него –
РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ – приема да изпълнява определена
длъжност срещу месечно ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. Длъжността, която ще заема
СЛУЖИТЕЛЯТ, трябва да бъде идентифицирана с код съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите в България (НКПД). СЛУЖИТЕЛ не
може да бъде назначаван на длъжност, която не съществува под определен код в
класификатора. 
 
Особено важно е да се внимава за тези клаузи в договора: 
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основанието за прекратяване на трудовото правоотношение - вписват се само
членът, алинеята, точката и буквата от КТ или друг нормативен акт, въз основа на
който се прекратява трудовото правоотношение;
с цифри и думи продължителността на трудовия стаж, придобит от работника
или служителя при този работодател от момента на постъпването му на работа
до датата на прекратяване на трудовото правоотношение, изчислен по реда на
НТКТС - чл.9 и сл.;
основанието и размерът на изплатените, по реда на чл.220-224 от КТ,
обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
текст "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж" - в случаите,
когато осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж.

В случай че някоя от клаузите е изписана грешно или липсва е важно незабавно да се
обърне внимание на работодателя за това! 

 Трудова книжка

III. Вписване на данни и предаване на трудова книжка при прекратяване на трудово
правоотношение
При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише
в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на
служителя. Служителят при прекратяване на трудовото му правоотношение е
длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка за вписване на
необходимите данни. 

След получаването на трудовата книжка работодателят, следва да попълни в нея
данните относно:

Така оформената трудова книжка се подписва от главния счетоводител и от
работодателя и се подпечатва с печата му, след което незабавно се предава от
работодателя на работника/служителя срещу подпис. Датата на предаване на
трудовата книжка от работодателя се вписва в Дневника на работодателя за
издадени трудови книжки.

Когато след прекратяване на трудовото правоотношение трудовата книжка бъде
незаконно задържана, работникът или служителят има право на обезщетение в
размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на
трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка. Обезщетението се
дължи от работодателя и виновните длъжностни лица солидарно - чл.226 от КТ.
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Необходими документи за ТЕЛК
Основният нормативен акт, гарантиращ правата на хората с увреждания в Република
България е Законът за хората с увреждания (ЗХУ), в сила от 01.01.2019 г. 

Мисията на Агенцията за хора с увреждания (АХУ) е да изпълнява държавната
политика, свързана с трудовата заетост в защитена, специализирана и обичайна
работна среда, чрез осигуряването на условия за равен достъп до заетост,
професионална рехабилитация и пълноправно включване на хората с увреждания с
цел подкрепа за постигане на самостоятелен и независим живот за тези
бенефициенти.
 
Социални помощи
Обществените отношения, свързани с правото на гражданите в Република България
на социално подпомагане чрез социални помощи е уредено в Закона за социално
подпомагане.

Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и
съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други
независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани
от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени
потребности.

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или
заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват
инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни.

Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството;
имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние;
трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на
бедност, която се актуализира ежегодно.

Социална помощ от държавата
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Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на
целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство;  

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-
годишна възраст, както следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на
бедност – 25,83 лв. за 2021 г.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност
– 55,35 лв. за 2021 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност –
92,25 лв. за 2021 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават
пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или
професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 110,70 лв. за
2021 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 210,33
лв. за 2021 г.

Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-
декларация до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицето с
трайно увреждане.

Право на целеви помощи

Законът за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на
целеви помощи. Хората с увреждания имат право на целева помощ за на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), въз основа
на заявление - декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане.   

Социална помощ от държавата
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Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и
степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на
целева помощ за приспособяване на жилище;   

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата
с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;   

Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско
жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и
договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно
запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители

Право на безплатна годишна електронна винетка
Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни
увреждания при ползване на платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от
Закона за пътищата, което води до намаляване на финансовата тежест и
ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално
включване в живота на общността.

С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица
с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и
лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от
заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа се определят
условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се
възползват от това си право.

Правото се осигурява от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на
правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Права на потребителя
Правата на онлайн потребителите с времето са достигнали значителен обем и
обхващат всеки един етап от пазаруването - като се започне от рекламата на стоките
и привличането на клиенти и се стигне до изпълнение или пък отказ от доставка на
стоката. 
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Потребител е физическо или юридическо лице, което използва за собствени нужди,
дадени стоки или услуги. В юридически контекст, потребител е личност, защитена от
закона на потребителите, която предлага или приема оферти, които задоволяват
личните ѝ потребности, без комерсиална цел.
 
Потребителите имат различни права като например “Право на информация за
стоките и услугите”. Тази информация трябва да се отнася за характеристиката на
стоките или услугите, включващи информация относно състава, опаковката,
инструкции за използване и поддръжка. 
 
Необходимо е тази информация да е на български език и да бъде предоставена
писмено или по друг разбираем за потребителя начин. Информацията трябва да бъде
вярна, пълна, четлива, ясна и разбираема. Необходимо е да се посочи
наименованието на търговеца, седалището и адреса на управление, неговият
телефонен номер. Изключително важно право на потребителите е, че трябва да е
посочена крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси. 
 
Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да
застрашат живота, здравето или имуществото им: Реализира се на първо място с
превантивни мерки, които предхождат пускането на дадена стока на пазара. Също
така и с дейността на контролните органи, предвидени в Закона за защита на
потребителите. Закона за храните, Закона за здравето. Те извършват проверки,
съставят актове, уведомяват потребителите за опасни стоки на пазара, имат право
временно да спират дадена стока от пазара, ако тя е опасна, да забранят
разпространението й, да я изземат и дори унищожат. Също така в правомощията им
влиза затварянето на търговски обекти. 
 
Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки: Дефектна стока е
всяка движима вещ, която не отговаря на общоприетите разбирания и очаквания за
обичайна употреба. Всяко несъответствие в предоставената информация относно
една стока и това, което е в действителност в отличителни черти, качество,
количество, състав, вид, произход, срок на годност, тряйност и т.н. е дефект. В този
случай потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с
договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при
първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или
експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. 
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При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за
възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща
на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице
устно или писмено, като при предявяването потребителят задължително трябва да
предостави касова бележка.
 
Право на защита на икономическите интереси: Това право се осъществява чрез
защита от нелоялни търговски практики, такива са например: заблуждаваща –
придава на стоките такива качества, които те не притежават, като се възползва от
слабостите на определени групи (възраст, здраве, ниво на информираност); агресивна
– налага се на потребителя, че непременно, след като е влязъл в търговския обект,
той трябва да закупи стоката или услугата, без право на избор, както и всякакви
практики, които противоречат на принципа за добросъвестност и са с цел да влияят
на обективната преценка на потребителя. 
 
Право на обезщетение за вредите, причинени от дефектната стока: Производителят
носи отговорност за вредите, причинени от дефект на неговата стока, независимо
дали има вина за дефекта й. Когато производителят на стоката или лицето, внесло
стоката на територията на Европейския съюз, не могат да бъдат установени,
отговорността се носи от всеки дистрибутор или търговец на стоката. 
 
Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на
потребителски спорове: Потребителите имат право да подават жалби, сигнали и
предложения до Комисията за защита на потребителите и до по-горестоящи органи
на писмен или електронен носител. 
 
Право на сдружаване с цел защита на интересите на потребителите: Чрез него се
осъществява обществен контрол за спазване на правата на потребителите,
гражданското общество осъществява контрол върху дейността на търговците,
вносителите, производителите и дистрибуторите. Те имат за своя основна цел
защитата на правата и интересите на потребителите, тези сдружения са юридически
лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,
ръководят се от интересите на потребителите, не трябва да са политически и
икономически зависими. 

Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси,
които ги засягат: 
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Потребителите, чиито права са нарушени да могат да бъдат установени;

Сдружението на потребителите е било упълномощено с изрично писмено
пълномощно за процесуално представителство поне от двама потребители да
заведе иск за обезщетение от името на тези потребители и да ги представлява в
процеса.

Сдруженията за защита на потребителите могат да предявят иск за преустановяване
или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите. Когато са причинени вреди на двама или
повече потребители, сдруженията на потребителите могат да предявят от тяхно име
иск пред съда за обезщетение на претърпените от потребителите вреди, но трябва
да са налице следните условия: 

да са претърпели индивидуални вреди от един и същ производител, вносител
търговец или доставчик и вредите да имат един и същ произход;

Граждански права (политически права и

права във връзка с местното

самоуправление + Държавни и Европейски

институции)

Информация
Какво са гражданските права?
Граждански права са правата, които са ни гарантирани от Конституцията и се
регулират чрез нея и чрез законите. Гражданските права ни дават правото да
участваме в политиката пряко по различни начини. 
Примери за граждански права са правото на упражняване на глас, правото на лична
свобода, правото на справедливо разследване и процес, правото на защита, на
мирен протест и др. 

Основни права на човека
Основните права и свободи на гражданите според най-разпространената
класификация са три групи:
1. Лични - създават условия за свободно съществуване и развитие на личността. Най-
значимо право – това е правото на живот – чл. 28 КРБ. Посегателството върху живота
се наказва като най-тежко престъпление.
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оплаквания (от индивиди, групи или държави);
съдебни дела;
докладни процедури.

2. Политически права и свободи - създават правна възможност на гражданите да
участват в политическия живот и преди всичко в осъществяване на държавна власт.
Част от тях са формулирани в съответствие с Пакта за гражданските и
политическите права.
3. Социално-икономически права - създават възможност за задоволяване на
материалните и духовни потребности на гражданите. 

****

Какво да правим ако правата ни са нарушени?
На национално ниво, тази дейност се извършва от съдилища - когато инструментите
за човешки права са били ратифицирани и въведени в националното
законодателство - но също така и зависят от страната, офисите на омбудсмана,
комитетите за човешки права, съветите за човешки права, парламентарни комитети,
и т.н.
Най-важните надзорни органи са комисии или комитети и съдилища, всички
съставени от независими членове - експерти или съдии - и никой от тях не
представлява само една страна. Основните механизми използвани от тези органи са:

Тъй като държавата е основният гарант за правата на човека, тя трябва да осигури
спазването и защитата им в страната. Човешките права трябва да бъдат зачетени и
включени в процеса на вземане на решения и в действията на всички държавни
институции – съдилища, правоприлагащи органи, правителствени и общински
институции и др. Конституционният съд на Република България може да прецени
дали различни закони и други актове нарушават разпоредбите на Конституцията и
международните договори, по които България е страна.
Често, когато държава носи отговорност за нарушения на правата на човека, нейната
национална система за закрила може да не е достатъчна, за да реши проблема. Ето
защо съществуват няколко международни институции, които наблюдават и налагат
на държавите задължения в областта на правата на човека. Тези институции могат да
бъдат международни съдилища (като Европейския съд по правата на човека) или
институции, които се занимават с мониторинг (като Европейския комитет за
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или
наказание).
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Функции на омбудсмана
1. Да разследва евентуално нарушение на правата
В края на разследването омбудсманът ще изрази становище дали е имало
нарушение на вашите права или не. Имайте предвид, че омбудсманът не може да
променя или изменя решенията на съдилищата или държавните институции.
Но ако омбудсманът е изразил мнение, че вашите права са били нарушени, можете
да поискате обезщетение за такова нарушение. Становището на омбудсмана може
да ви помогне да защитите искането си в съда или институцията, разглеждаща
вашето искане.
2. Да помогне за предотвратяването на бъдещи подобни нарушения срещу вас или
други лица:
Ако разследването на омбудсмана разкрие проблем със закон или практиката на
държавните институции, той/тя може да предложи промени в тях, за да се
предотвратят бъдещи нарушения. Той/тя може също така да се обърне към
Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни закони, които
нарушават правата на човека.
3. Да ви помогне да разберете вашите човешки права и да ви обясни как по-добре да
ги защитите:
Ако не сте сигурни дали са нарушени човешките ви права или дали омбудсманът
може да разследва случая, можете да изпратите имейл (priemna@ombudsman.bg) или
да се обадите (+3592/8106 955 или +3592/9809 510) в офиса на омбудсмана преди
да подадете жалба. 
 
Други
Създадена е специална вайбър линия, на която хората с увреден слух могат да
разговарят с двамата консултанти. "Контактуват чрез видео телефонни разговори. Те
виждат какво артикулира отсреща човекът и си пишат в същото време. Много е
важна ясната артикулация, защото те четат по устните.“ Осигурени са още жестов
преводач тълковник и юрист. Това са хората, с чиято помощ трябва да се преодолее
социалната изолация. А тя е ужасна, особено когато става въпрос за институции,
здравни заведения. Кръгът на подкрепа е широк – социално-административна
помощ, правни услуги, юридически консултации.

Във вайбър групата се публикуват и всички основни нормативни документи, касаещи
членовете й, обяснени по подходящ начин. Връзката с консултантите се прави чрез
имейл – podkrepa.ppr@abv.bg. След това те свързват с нуждаещия се по най-
достъпния и подходящ начин.
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Не са навършили 18 години. Брак могат да сключат и лица, навършили 16-
годишна възраст, ако имат разрешение от председателя на районния съд по
местожителство на единия от тях;
Са свързани с друг брак;
Някой от тях е поставен под пълно запрещение или страда от душевна болест
или слабоумие, които са основание за поставяне под пълно запрещение;
Страдат от болест, която представлява сериозна опасност за живота или
здравето на поколението;
Страдат от болест, която представлява сериозна опасност за живота или
здравето на другия съпруг. Брак може да се сключи, ако боледуването е известно
на другия съпруг;
Намират се в роднински връзки по права линия помежду си или по съребрена
линия, до четвърта степен включително, т.е. брат и сестра, чичо и племенница,
вуйчо и племенница, леля и племенник, първи братовчеди, а също ако поради
осиновяване са създадени отношения на роднини по права линия или на брат и
сестра.

линкове: https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-choveka
https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-
choveka/ombudsman/kakvo-ombudsmant-mozhe-da-napravi-za-vas

Брак
Сключване на граждански брак
Процедурата за сключване на брак започва с предварително заявление на двамата
желаещи до Общинския съвет. Всеки от желаещите да встъпят в брак може да
подаде заявление, не е необходимо съвместното им явяване. Този, който подава
заявлението, трябва да представи личните карти и на двете лица. Заявлението се
вписва в специална книга, в която се посочват: датата на направеното заявление,
имената на лицата, които са го направили, използваната форма за това, както и
датата и часът, когато ще се сключи бракът.
Желаещите да сключат граждански брак трябва да представят медицинско
свидетелство и декларация, че не съществуват причини, възпрепятстващи
създаването на семейство.

Страните не могат да сключат брак, ако:

Медицинското свидетелство и декларацията могат да се представят и в по-късен
момент, защото отсъствието на брачна пречка е важно не към момента на
заявяването, а към момента на встъпването в брак.

https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-choveka
https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-choveka/ombudsman/kakvo-ombudsmant-mozhe-da-napravi-za-vas
http://www.dokumentacia.com/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba/
https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-choveka
https://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/institutsii-po-pravata-na-choveka/ombudsman/kakvo-ombudsmant-mozhe-da-napravi-za-vas
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Личните карти на младоженците
Свидетелства за предишни разводи, ако има такива

Документите си за самоличност;
Медицински свидетелства, които да установяват, че не страдат от болестите,
които са пречка за брак (медицинските свидетелства са с валидност 30 дни от
датата на издаването им);
Квитанция за платени такси;
Попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете;
Допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например
свидетелства за предишни разводи и др.)
Младоженци с чуждо гражданство трябва да представят:

Документ за семейно положение с апостил.
Законодателна справка,че държавата признава брак,сключен в чужбина. Пак с
апостил. (Тези 2 документа се издават в съответната държава и се превеждат
в България, в някоя от оторизираните за това фирми.)
Паспорт

Брак може да се сключи не по-рано от тридесет дни от заявяването в Общинския
съвет. Като изключение е възможно брак да се сключи и по-рано, ако важни причини
налагат това. Тези причини не са конкретно определени. Сред тях са: напреднала
бременност, предстоящо пътуване в чужбина, тежка болест на родител и други.

Необходими документи за записване за граждански брак:

Една седмица преди насрочената дата за сключване на граждански брак, двамата
желаещи трябва да се явят в Ритуалната зала и да представят:

Лични данни

Какво са личните данни и под какви форми идват?
“Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или
идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат
заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също
представляват лични данни.
Лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но
могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават
лични данни и попадат в приложното поле на общ регламент в защита на личните
данни (ОРЗД).
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собствено име и фамилия;
домашен адрес;
имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
номер на картата за самоличност;
данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на
мобилен телефон)*;
адрес на интернет протокол (IP);
идентификационен номер на „бисквитка“;
рекламния идентификатор на вашия телефон;
данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ,
който уникално идентифицира дадено лице.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е
идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични
данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да
бъде необратима.
Примерите за лични данни включват:

Кой иска нашите лични данни и защо?
Има редица институции и организации, които имат интерес да събират лични данни
в особено големи количества. Тук сме споменали само част от тях, както и какви са
техните основни мотиви за събиране на лични данни.

Големите бизнеси
За подобряване на клиентското изживяване и предугаждане на клиентски
потребности: За много компании потребителските данни предлагат начин да
разберат по-добре и да отговорят на изискванията на своите клиенти. 

Личните данни биха могли да спомогнат за разчитане на нуждите на хората на база
на техния анализ от страна на корпорациите. Респективно тази информация може да
се използва за разработването на нови продукти и услуги или подобряване на вече
съществуващи такива.

Да се усъвършенства маркетинговата стратегия на компанията: Компаниите могат
да адаптират рекламните си стратегии спрямо контекста и как техните потребители
реагират. Анализирайки техните данни, компаниите създават специфични реклами,
които да отговарят на нуждите на всеки отделен човек.
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Те имат договор с вас — например договор за доставка на стоки или услуги
(когато купувате нещо онлайн) или договор за трудови правоотношения
Те изпълняват правно задължение — обработката на вашите данни е правно
изискване например в случаите, когато вашият работодател дава информация за
вашата месечна заплата на социално осигурителен орган, за да бъдете социално
осигурен
Когато обработването на данните е жизненоважно за вас — например когато
това би могло да защити живота ви
За изпълнение на обществена задача — най-вече във връзка със задачите на
обществени организации, като училища, болници и общини
Когато има законни интереси — например ако вашата банка използва личните ви
данни, за да провери дали отговаряте на условията за спестовна сметка с по-
висок лихвен процент

Подобно на други аспекти на анализа на потребителските данни, маркетингът
добива все по-персонализиран вид. Вече е напълно възможно вие и близките ви да са
подложени на различни маркетингови съобщения независимо от това, че живеете
заедно. Тези маркетингови стратегии, базирани на личните данни са по-специфични
от тези, в които всички гледат заедно телевизия или слушат радио и до тях достигат
едни и същи реклами.

Как да предпазим личните си данни?
Кога да дадем нашите данни?/ Кога да разрешим тяхната обработка?
Ситуации в които дадено дружество или организация има право да събира и
използва повторно вашите лични данни:

 Във всички останали ситуации дружеството или организацията трябва да поискат
вашето съгласие, преди да могат да събират и използват вашите лични данни.
Давайте съгласие само на фирми които знаете че са надеждни и няма да
злоупотребят с вашите личнни данни.

Когато дадено дружество или организация иска вашето съгласие, трябва да
извършите конкретно действие, с което да заявите одобрението си, например като
подпишете формуляр за съгласие или като изберете „да" при ясно посочен вариант с
„да" и „не" на уеб страница.

Не е достатъчно само да заявите несъгласие, например като поставите отметка в
дадена кутийка, заявявайки, че не желаете да получавате маркетингови съобщения. 
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За целта е необходимо изрично да посочите, че давате съгласие и да позволите
личните ви данни да бъдат съхранявани и/или повторно използвани.

Ако първоначално сте дали своето съгласие дадено дружество или организация да
използва вашите данни, можете да се свържете с администратора на данните
(лицето или органа, отговорни за обработката на вашите лични данни) и да
оттеглите своето съгласие по всяко време. След оттегляне на вашето разрешение
дружеството или организацията повече не може да използва вашите лични данни.

Нашите лични данни онлайн
Заличаване на вашите лични данни (правото да бъдеш забравен)
Ако вашите лични данни вече не са необходими или се използват неправомерно,
можете да поискате те да бъдат изтрити. Това е известно като „правото да бъдеш
забравен".
Тези правила важат и за интернет търсачки като Google, тъй като те също се считат
за администратори на данни. Можете да поискате връзките към интернет страници,
съдържащи вашето име, да бъдат премахнати от резултатите на търсачката, когато
информацията е неточна, неподходяща, без значение или прекомерна.
Ако дадено дружество е публикувало вашите лични данни онлайн и вие поискате те
да бъдат изтрити, дружеството трябва да информира и всички други уеб сайтове, с
които данните са били споделени, че сте поискали вашите данни и връзките към тях
да бъдат изтрити.
За защита на други права, като например правото на свобода на изразяването, някои
данни може да не бъдат автоматично заличени. Например спорни изявления на
обществено значими личности може да не бъдат заличени, ако е в интерес на
обществеността те да останат онлайн.

Какво представляват „бисквитките"?
„Бисквитките" са малки текстови файлове, които даден уебсайт иска браузърът на
вашия компютър или мобилно устройство да съхранява. „Бисквитките" се използват
широко, за да могат уебсайтовете да работят по-ефективно, като запазват вашите
предпочитания. Те се използват също за следене на вашето използване на интернет,
докато разглеждате и създавате потребителски профили, след което виждате
насочена онлайн реклама, основана на вашите предпочитания.
Всеки уебсайт, който иска да използва „бисквитки", трябва да получи вашето
съгласие преди да инсталира „бисквитка" на вашия компютър или мобилно
устройство.
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Уебсайтът не може просто да ви информира за използването на „бисквитки" или да
ви обясни как можете да ги дезактивирате.

Уебсайтовете трябва да обясняват как ще се използва информацията от
„бисквитките". Трябва да можете също да оттеглите вашето съгласие. Ако решите
да го направите, уебсайтът трябва въпреки това да ви предостави някаква
минимална услуга, например, да ви даде достъп до част от уебсайта.

Не всички „бисквитки" изискват вашето съгласие. Бисквитките, използвани
единствено с цел осъществяване на предаването на комуникация, не изискват
съгласие. Това включва например бисквитките, използвани за „балансиране на
товара" (дават възможност исканията към уеб сървъра да бъдат разпределени между
множество машини вместо към само една). Бисквитките, необходими само за
предоставяне на онлайн услуга, която изрично сте поискали, също не се нуждаят от
съгласие. Това включва например бисквитките, когато попълвате онлайн формуляр
или когато използвате потребителска кошница при пазаруване онлайн.

Социални медии:
Човек трябва да е внимателен колко и каква информация споделя на свойта
социална медия. Не осъзнаваме, колко често без да се замисляме споделяме наши
ключови лични данни онлайн.

Измами с лични данни:
Кражба на лични данни 
Целта на този вид измама е с придобиването на лични данни на клиент и
посредством тяхното използване чрез фалшиви документи да се причинят вреди,
като например да се изтегли кредит под фалшива самоличност или да се издаде
дебитна или кредитна карта, с която да се изтеглят пари от сметката на клиента. За
предпазване от подобни рискове е препоръчително всеки да спазва следните
правила: 
• Грижливо да се пазят личните документи – паспорт, лична карта, шофьорска
книжка; 
• Да се ограничи достъпът на трети лица до личните документи; 
• При установена липса на документи незабавно да се уведоми полицията, както и
обслужващият доставчик на платежни услуги; 
• Старателно да се унищожават непотребни документи, които съдържат данни с
ЕГН; 
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• Никога да не се предоставя ЕГН на лица, които се представят за служители на
обслужващия доставчик на платежни услуги и Ви искат лични данни. Извън
официалните офиси на кредитора е необичайно някой да Ви поиска ЕГН,
представяйки се за служител на банката; 
• Физическите лица – потребители на платежни услуги, могат да се абонират за
услуги (ако се предлагат такива от обслужващия ги доставчик на платежни услуги), с
които да следят дистанционно движенията по сметките си. 

Кражба на данни чрез фишинг атаки 
Така наречените фишинг атаки са най-разпространеният начин, по който
злонамерени лица се сдобиват с лични данни и секретна информация, като ПИН код,
код за сигурност при плащанията в интернет и номер на карта. Този вид измама се
осъществява, като по имейл се изпраща фалшиво писмо от обслужващия доставчик
на платежни услуги. В писмото клиентите обикновено са приканени да въведат
личните си данни под различен претекст. При получаване на такова писмо клиентът
не трябва да дава никаква информация за себе си, а следва незабавно да уведоми
обслужващия го достачик на платежни услуги. 

Кражба на данни чрез „троянски кон“ 
Друг способ, чрез който злонамерени лица се сдобиват с лични данни и секретна
информация, е т.нар. троянски кон. Това е вирус, който поразява компютъра и
позволява да се събере секретна информация, като номер на сметка, ПИН код, код
за сигурност при картови плащания в интернет, ЕГН и др. За предпазване от този
вирус е добре да се поддържа и използва антивирусна програма. Така трети лица
няма да могат да се сдобият с личните данни. Важно е да се знае и това, че плащания
в интернет не бива да се извършват с помощта на публични компютри, а да се
използва личен компютър, инсталиран в дома или офиса.

Специализирано законодателство

Право на шофиране
Много хора се чудят как глух човек може да шофира, без да може да чуе звукови
сигнали, като полицейска сирена, линейка, нуждаеща се от право на път или дори
клаксон. Има няколко начина за решаване на този проблем. Първо, някои хора
използват електронни устройства в колите си, които ги предупреждават,
използвайки осветен панел, за звуци, идващи извън автомобила. Други просто
обръщат внимание на визуалните сигнали, като мигащите светлини на аварийно
превозно средство или сигнали от други шофьори на пътя.
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Винаги носете слухови апарати при шофиране. Това е просто въпрос на
безопасност.
Намалете колкото е възможно повече разсейването в колата.
Помислете за разширено огледало за обратно виждане. Използването на този
тип огледало позволява 180 градуса видимост, където стандартното огледало за
обратно виждане обикновено има 52-градусово зрително поле. 
Поддържайте автомобила си редовно. Докато редовната поддръжка не може да
предотврати всеки проблем, това е умна идея да седнете в колата си спокойно.
Може да не чуете малките потрепвания и тракания на автомобила, които могат
да бъдат ранно предупреждение за проблем.

Например, забелязването на други шофьори да се движат отстрани на пътя е силен
индикатор, че аварийно превозно средство се приближава.

Във всички държави в Европейския съюз е разрешено на глухите да шофират.

Шофьорски книжки не се подновяват само на лица с близо 100% загуба на слуха.
Когато увредеността е над 60 децибела, лицето има 100% загуба на слуха и няма
право да шофира. Причината за това е, че водачът на МПС няма ориентир за
шумовете от външната среда, което го прави опасен както за себе си, така и за
останалите участници в движението по пътя.

Предложения за шофьори със загуба на слуха
1.

2.
3.

4.

Бърза помощ
Вече има изграден софтуер, от който могат да се възползват българските граждани.
Приложението е достъпно както от смартфон или таблет, така и от компютър.
Казва се “112 Bulgaria”. Подаването на сигнала става след регистрация, при която
трябва да се приложи валидно ТЕЛК или НЕЛК решение. 

  3. Закон за жестомимичния език
Той предвижда предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и
сляпо-глухите хора до 120 часа годишно. За учениците със слухови проблеми се
въвежда специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини
специално образователно направление. 
Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти пък ще имат право на до 60 часа
допълнително ползване на преводачески услуги на семестър в помощ на тяхното
образование. Родителите на деца с увреждания на слуха ще могат да бъдат
безплатно обучение, за да осигурят “езикова среда” на децата си.
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 Текстовете предвиждат и 2-годишен срок, в който общините да осигурят условия за
административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора. Нормативно е
заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-
публицистичните предавания в медиите, което ще улесни глухата общност у нас в
България.

В закона е уредено още и създаването на Съвет за българския жестов език, който ще
има консултативни функции и ще подпомага министъра на образованието и науката
при изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език. 




