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Уважаеми г-н председател, 

В офиса на гражданска платформа Изправи се.БГ получихме 
сигнали от граждани, поставени под карантина след диагностициране с 

КОВИД – 19, с които са се свързвали лица от името на Столична 
регионална здравна инспекция под претекст, че събират информация за 
контактни лица, които да бъдат карантинирани. В случаите, когато 
анкетиращите не успяват да се свържат, при връщане на обаждане от 
страна на лицата под карантина, се оказва, че телефоните, от които са 
извършвани позвъняванията са на колекторска фирма – „ЕОС Матрикс“ 
ЕООД (тел. 024668889). „ЕОС Матрикс“ ЕООД, с ЕИК 131001375 е вписана 



в регистъра за финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ със заповед 
№БНБ-05090/17.12.2013 и с дейност по ЗКИ: „Придобиване на вземания 
по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)“. 

При обажданията служителите на фирмата се представят като 
доброволци, изпълняващи правомощия на РЗИ. Във всички случаи, за 
които получихме сигнали, служителите на ЕОС Матрикс вече разполагат с 
лични данни на карантинираните лица – три имена, здравен статус, 
телефонен номер и постоянен адрес. В някои случаи анкетиращите 
представят не официалния адрес, на който е карантинирано лицето, а 
предходен постоянен адрес като очевидно става дума за различни бази 
данни с тези на СРЗИ. Във всички случаи, лицата, представящи се като 
упълномощени от РЗИ, искат допълнителна информация за срока на 
карантината им, за членовете на домакинството им и включително за 
местоработата им. На въпрос каква е причината за събиране на тези данни 
„доброволците“ дават обяснения, че това се прави с цел карантиниране и 
на колеги на лицата. Обикновено обажданията не са в първите 2-3 дни от 
карантината, което поставя под съмнение доколко това твърдение 
отговаря на истината или доколко би било ефективно. 

В един от случаите след разговора със служителите на фирмата за 
събиране на дългове лицето, поставено под карантина, изпраща 

запитване по електронната поща на Столичното РЗИ с въпрос дали „ЕОС 
Матрикс“ ЕООД или друго свързано с тях дружество са упълномощени 
представители на Районната здравна инспекция. В отговор получават е-

мейл, който потвърждава, че „фирма ЕОС Матрикс ЕООД работи 
съвместно със Столичната РЗИ, като съдейства за прозвъняване и 
обработване на информация на положителни и контактни лица.“ 

 

С оглед на това,  моля да извършите обстойна проверка и писмено 
да ме  информирате относно: 

1. На какво основание фирма за управление и събиране на задължения 
на физически лица съдейства за прозвъняване и обработване на 
информация на карантинирани лица от името на РЗИ, включително 
лични данни – три имена, адрес, здравен статус, останали членове 
на домакинство, месторабота, данни за колеги. Като същите не са 

дали съгласие данните им да се обработват от трети лица? 

2. Колко и кои регионални здравни инспекции от страната  са сключили 
договори с външни фирми (включително колекторски) за съдействие 

за прозвъняване и обработване на информация на положителни и 
контактни лица? 



3. Нарушени ли са Законът за защита на личните данни, Законът за 
здравето, както и на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на 
карантинираните лица, чиито данни са предоставени на трети лица 
без тяхно съгласие? 

4. Нарушен ли е Законът за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 
2016/679 по отношение на начина на събиране, съхранение и 
използване на лични данни от страна на фирмата „ЕОС Матрикс“ 
ЕООД? Установена ли е възможност данните на лица, поставени под 
карантина, събирани от името на РЗИ, да бъдат съхранени и в 
последствие използвани от фирмата за събиране на просрочени 
вземания за основната ѝ дейност? 

5. Какви действия е предприела Комисията за защита на личните 
данни, срещу виновните длъжности лица,  Столично РЗИ и „ЕОС 
Матрикс“ ЕООД, ако са допуснали нарушение на закона?  

 

Приложения: Кореспонденция със Столично РЗИ от 04.02.2022г. 

 

 

 

17.02.2022 г.                                  С уважение, 

София                                                    /М. Манолова – Председател/ 

 

 


