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Резюме: В доклада е направен анализ на действащото законо-
дателство, уреждащо института на Трудовата книжка в аспекта на 
защитата на личните данни на физическите лица. Акцентирано е вър-
ху правната същност на трудовата книжка и е изследвано качеството 
на субектите работодател и работник в контекста на изискванията на 
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 данни-
те). На база на анализа са направени обобщения, изводи и препоръки.

Ключови думи: работник, работодател, трудова книжка, лич-
ни данни

Abstract: The report analyzes the current legislation regulating 
the institute of “work book” in the aspect of personal data protection of 
natural persons. The accent is put on the legal nature of the work book 
and examines the quality of the subjects employer and employee in the 
context of the requirements according to the Personal Data Protection 
Act (PDPA) and REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
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and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation). Based on the analysis summaries, 
conclusions and recommendations are made.
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Въведение

Трудовата книжка е документ, отразяващ трудовата активност 
на работниците и служителите. Тя е обект както на нормативна уред-
ба, така и на научен интерес в различните аспекти на проблематика-
та, свързана с този правен институт и с данните, които инкорпорира 
(Мръчков 2018: 320 – 325) (Василев 1997: 530 – 534) (Средкова1993) 
(Мръчков, Средкова,  Василев 2009: 1035 – 1044). С оглед на създа-
ване на стабилност в трудовите и впоследствие осигурителни право-
отношения законодателят е въвел трудовата книжка. Този официален 
документ е безспорно с изключителна значимост, от една страна, за 
субектите на трудовоправната връзка, а от друга страна – за реди-
ца държавни институции, натоварени с функции, касаещи обстоя-
телства, свързани с трудовата дейност – Инспекцията по труда (Ди-
митрова 2019: 71 – 82), Национален осигурителен институт (НОИ), 
Национална агенция по приходите (НАП) и др. (Андреева 2019: 292 
– 299).

Съгласно КТ „Трудовата книжка е официален удостоверителен 
документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата 
дейност на работника или служителя“. Регламентирано е задължение 
на работодателя  в трудовата книжка да вписва точно и своевременно 
конкретно посочени в правната норма данни за работника или слу-
жителя, както и настъпилите по отношение на тях изменения (Банов 
2019: 99 –112). На вписване в трудовата книжка подлежат:1. име, дата 
и място на раждането; 2. адрес; 3. номер на личната карта или друг 
документ за самоличност и единен граждански номер; 4. образова-
ние, професия, специалност; 5. заемана длъжност и организационно 
звено, в което работи (отдел, цех, служба); 6. уговореното трудово 
възнаграждение; 7. дата на постъпване на работа; 8. дата и основание 
за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и 
буква от този кодекс); 9. продължителност на времето, което се при-
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знава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за тру-
дов стаж; 10. изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото 
правоотношение; 11. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 
от Гражданския процесуален кодекс.

Част от данните, регламентирани от КТ като задължителни за 
вписване в трудовата книжка, са лични и попадат в предметния об-
хват на защита, предоставен с Общия регламент относно защитата 
на данните. Лични данни според регламента са тези, които позволя-
ват идентификацията на физическото лице. На този етап тези данни 
се вписват в трудовата книжка от работодателя, като последната се 
съхранява от работника и се предоставя на работодателя при настъп-
ването на промяна във вписаните данни или на нови, подлежащи на 
вписване.

В обществото ни непрекъснато се поставя изискването за зако-
нодателното уреждане на електронна трудова книжка (включително 
и в 46-тото Народно събрание е внесен законопроект на 27.07.2021г. 
с предложения за регламентация на трудовата книжка). Това поставя 
няколко въпроса:

1. За необходимостта от съществуването на трудовата книжка 
и съответно за необходимостта от трансформирането на трудовата 
книжка от създавана на хартиен носител в електронна, т.е. създавана 
и съхранявана в електронен формат.

2. За качествата, които придобиват лицата – страни по трудово-
то отношение предвид изискването за създаване, попълване и съхра-
нение на трудовата книжка.

В доклада се търсят отговорите на поставените въпроси чрез из-
следване на съществуващите регулации в КТ, ЗЗЛД, Регламент  (ЕС) 
2016/679 и в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (приета 
с ПМС № 227 от 23.11.1993 г. последно изменение ДВ, №.2 от 3-ти 
януари 2018 г.).

Разработката има за цел да направи анализ на действащото за-
конодателство, уреждащо института на Трудовата книжка в аспекта 
на защитата на личните данни на физическите лица. Акцентирано е 
върху правната същност на трудовата книжка и е изследвано качест-
вото на субектите работодател и работник в контекста на изисквани-
ята на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
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на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните). На база на анализа са направени обобщения, изводи и 
препоръки.

За постигане на заложената цел и свързаните с нея изследова-
телски задачи авторите използват традиционните за правните изслед-
вания научни методи и по-конкретно – индукция и дедукция, нор-
мативен и сравнителноправен анализ. Материалът е със заложени 
предметни ограничения, които са свързани с неговия обем, поради 
което авторите не претендират за изчерпателност на въпроса.

Докладът е съобразен с регламентацията на разглежданите от-
ношения в законодателството на Р България и Европейския съюз 
(ЕС) към 30.09.2021 г.

Изложение

В Конституцията на Р България е предвидено правото на не-
прикосновеност на личния живот, жилището и кореспонденцията на 
всеки индивид. В чл.32, ал.1 от Конституцията е предвидена съответ-
ната гаранция за прокламираните права, чрез регламентирането на 
правото на защита срещу незаконна намеса и срещу посегателство 
върху честта, достойнството и доброто име на човека (Петров 1997). 
След присъединяването на Р България към Европейския съюз (ЕС) 
регламентите, приемани от законодателните органи на ЕС, имат пря-
ко приложение на територията й, като част от това вторично право на 
съюза въвежда разпоредби, имащи значение за регламентираните в 
Конституцията субективни права.

Регламент (ЕС) 2016/679 урежда защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на личните им данни. Тази защита се 
предоставя по силата на чл. 8, пар. 1 от Хартата на основните пра-
ва на Европейския съюз (Хартата) и чл. 16, пар. 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които предвиждат, 
че всеки има право на защита на личните му данни. Тези разпоредби 
определят правото на защита на личните данни на човека като негово 
субективно основно право.

По смисъла на легалното определение на лични данни, дадено 
в регламента, това е всяка информация, свързана с идентифицирано 
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифи-
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цирано (субект на данни). Физическо лице, което може да бъде иден-
тифицирано, е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко 
или непряко, по-конкретно чрез идентификатори като име, иденти-
фикационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифика-
тор или по един или повече признаци, специфични за физическата, 
физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономиче-
ската, културната или социална идентичност на това физическо лице. 
В регламента също е посочено, че обработване е всяка операция, 
съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от 
данни чрез автоматични или други средства като събиране, записва-
не, организиране, структуриране, съхранение адаптиране или промя-
на, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 
подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищо-
жаване, а администратор е физическо или юридическо лице, публи-
чен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с 
други определя целите и средствата за обработването на лични дан-
ни, когато целите и средствата за това обработване се определят от 
правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът 
или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат ус-
тановени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Предвидено е трудовата книжка да бъде издавана на хартиен но-
сител по утвърден образец и в нея от работодателя да бъдат вписва-
ни конкретни данни, които, както вече беше посочено, са включени 
в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679. Съхранението на трудовата 
книжка, обаче, е възложено на работника. Само при определени из-
ключения съхранението на трудовата книжка е възложено на рабо-
тодателя и на териториалните звена на Националния осигурителен 
институт (Андреева, Йолова 2020: 193 –194, 213 – 214) и на Инспек-
цията по труда. От тези изключения ни интересува само предвиде-
ното по отношение на работодателя и то е, когато работникът не е 
получил трудовата си книжка. Начинът, по който са регламентирани 
задълженията на страните по трудовото правоотношение – работник 
и работодател относно вписването на данните в трудовата книжка и 
съхранението й, налага извода, че по отношение на последната рабо-
тодателят не се явява администратор на лични данни. Работодателят 
има задължението само да въведе необходимата по обем информация 
в трудовата книжка и тази информация не подлежи в нейната цялост 
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на по-нататъшна обработка от него. Тази информация се извлича от 
оригинални документи или от документи, които са заверени за вяр-
ност, представени от работника или от трети лица (например в случа-
ите на налагането на запор върху част от трудовото възнаграждение) 
или подписани между работника и работодателя (например договор 
за изменение на трудовото правоотношение или за прекратяването 
му).

При прекратяването на трудовото правоотношение с един ра-
ботодател работникът сам представя съхраняваната от него трудова 
книжка пред следващия работодател. Работникът се явява лицето, 
което, съхранявайки трудовата си книжка, съхранява и личните дан-
ни, които са вписани в нея.

С други думи при съществуващата регламентация, въпреки че в 
трудовата книжка се съдържат лични данни, попадащи в обхвата на 
регламента, по отношение на тези данни (конкретно само вписани-
те в трудовата книжка) работодателят не се явява администратор на 
лични данни, поради което и не носи административнонаказателна 
отговорност (Димитрова 2020: 254 – 262; Димитрова 2019: 56 –70) за 
неправилната им обработка. Това не се променя от практиката, нало-
жена от някои работодатели, да съхраняват трудовите книжки в тру-
довите досиета на работниците. В този случай работодателят поема и 
изпълнява чуждо задължение възникнало ex lege и именно от начина 
на възникване на задължението и липсата на регламентирана от зако-
на възможност за прехвърлянето му на друго лице се извлича изво-
дът, че при приемането на трудовата книжка за съхранение, работода-
телят не се превръща в администратор на лични данни по отношение 
на информацията в последната, въпреки че се явява администратор 
на лични данни по отношение на информацията предоставена, обра-
ботвана и съхранявана в трудовото досие на работника.

При регламентирането на електронната трудова книжка следва 
да се съобрази, че основното предназначение на трудовата книжка 
към момента на въвеждането на този правен институт е отчитане-
то на трудовия стаж на работника. Трудовият стаж обаче може да 
се установи, освен с трудова, също и с осигурителна и занаятчий-
ско-ученическа книжка и с удостоверение, издадено въз основа на 
изплащателни ведомости или партидни книги или други документи, 
удостоверяващи време, което се признава за трудов стаж по чл. 354 
от Кодекса на труда. Докато при предходната регламентация (същест-
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вувала преди 1991 г.) трудовият стаж е имал основно значение за ре-
ализирането на правата на работника да получи редица социални 
плащания по дългосрочното и краткосрочното обществено осигуря-
ване, сега тези права се реализират при доказването на осигурителен 
стаж. Трудовият стаж намалява своето значение за работниците да 
получат и други права по трудовото правоотношение – като право-
то на процент върху трудовото възнаграждение за прослужено при 
работодателя време. Това право би следвало да се трансформира в 
задължение на работодателя да увеличава с определен процент тру-
довото възнаграждение на работника всяка календарна година. При 
намаляването на правното значение на трудовия стаж за работника 
следва на първо място да се направи анализ на необходимостта да се 
въвеждат задължения (на работника и работодателя) за създаването 
и съхранението на трудова книжка, в която се дублира частично ин-
формацията с вписваната в осигурителната книжка и не е ли целесъо-
бразно отпадането на регламентацията на първата и едва след това да 
се прецени следва ли, чрез законодателни промени, трудовата книжка 
от създавана и съхранявана на хартиен носител да се трансформира 
в електронен формат.

Необходимо е да се отчете, че регламентирането на трудовата 
книжка в електронен формат ще постави изисквания както към ра-
ботодателя, така и към работника  – за закупуване и поддържане на 
определени технически устройства и софтуер; за съвместимостта на 
софтуерите на различните работодатели; за съхранението в електрон-
на среда на личните данни (това налага ясно посочване кой, как и 
къде ще ги съхранява – работникът или работодателят и кой ще носи 
отговорност за защитата им); как ще се подходи при несъвместимост 
на програмите, използвани от различните работодатели или при за-
губване на данни поради технически проблеми и т.н.. При решаване 
на поставените въпроси следва да бъдат разгледани и интересите на 
работодателите, които включват например да не бъдат прекомерно 
натоварени с администриране на доказателствата относно трудовия и 
осигурителния стаж (Йолова 2015: 113 – 117, Йолова 2015(2): 20 – 29) 
на работниците (и при сега действащата уредба имат значителни по 
обем задължения, между които – да водят трудово досие на работ-
ника; да вписват данни в трудовите и осигурителните книжки и да 
заверяват последните; да подават по електронен път данни за склю-
чените и прекратени трудови договори пред НАП), както и с разходи 
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по създаването, обработването и съхранението на тези доказателства. 
Без да се подценява значението на използването на различни диги-
тални инструменти в администрирането на персонала, допринасящо 
за усъвършенстване на процесите по управление на хора (Иванова 
2020), при преценката за необходимост от въвеждане на електронна 
трудова книжка в българското законодателство следва да бъде спазе-
но съображение 13 от преамбюла на регламента,1 като бъдат отчетени 
спецификите в дейността на микропредприятията и малките и сред-
ните предприятия при прилагането на законодателството в областта 
на събирането, обработването, съхранението и защитата на личните 
данни. А това, както вече беше подчертано, налага процесите по ди-
гитализацията на дейността на предприятията да не бъдат прекомер-
но оскъпени (особено за работодатели, които имат малък брой работ-
ници и малък обем производство и печалба), а и следва да се мисли 
в посока на отпадане на задължения на работодателя като например 
изискването за подаване на данни в НАП за сключените трудови до-
говори, като се постави на преценка и необходимостта от свързване-
то на базите данни на работодателите относно трудовите книжки с 
базите данни на НАП за сключените трудови договори.

Заключение

Правото на законосъобразно обработване на личните данни на 
физическите лица като аспект на правото на неприкосновеност на 
личния живот е измежду личните права, осигуряващи духовния и 
физическия интегритет на личността (Петров 1997). За реализирана-
нето на това право от изключително значение е нормативната уредба 
на предоставянето, събирането, обработването и съхраняването на 

1 Съгласно което: „За доброто функциониране на вътрешния пазар е необходимо 
свободното движение на лични данни в рамките на Съюза да не се ограничава, 
нито забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни. За да се отчете особеното положение на 
микропредприятията и малките и средните предприятия, в настоящия регламент 
е включена дерогация за организации с по-малко от 250 служители по отношение 
на воденето на регистър. Освен това, институциите и органите на Съюза, както 
и държавите членки и техните надзорни органи, се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на микропредприятията и малките и средните предприятия 
при прилагането на настоящия регламент. Разбирането на понятието за микроп-
редприятия и малки и средни предприятия следва да се основава на чл. 2 от прило-
жението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията“.
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информацията за физическите лица, включително и чрез уредбата 
на изискванията към носителите на тези данни (хартиен, електронен, 
друг) и на начина на съхранението им.

След проведения анализ се налага извод, без да се изключва 
приложението на чл. 25 и чл. 25к от ЗЗЛД, че регламентацията на 
съдържанието и начина на съхранението на трудовата книжка по 
българското законодателство не определят работодателя като адми-
нистратор на личните данни на работника в нея, поради което и при 
нарушения във връзка с обработването им съгласно ЗЗЛД, но при 
спазването на изискването на КТ за вписването на данните и връща-
нето на трудовата книжка на работника, работодателят не следва да 
носи административната отговорност, предвидена за администратор 
на личните данни, доколкото съхранението на трудовата книжка е за-
дължение на работника.
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