КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на
сметките за чужди средства на Комисията за защита на личните данни към
31.03.2019 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка, чиито председател е първостепенен разпоредител с
бюджет. Създадена е през 2002 г. в изпълнение на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Основната дейност на Комисията е осъществяване на ефективна защита на правата на физическите лица по отношение на обработката на техните лични данни.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е утвърден
бюджета за дейността на КЗЛД в размер на 2 930 000 лева. През отчетният период по
него е извършена следната корекция:
- във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи
в областта на електронното управление, на основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси през месец март са извършени вътрешни компенсирани промени между
показатели „Издръжка и други текущи разходи“ и „Капиталови разходи“ по параграфи
от ЕБК в намаление на разходите за издръжка общо с 22 600 лв. и увеличение на капиталовите разходи със същата сума.
В отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г., по §§ 28-02 “Глоби,
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” са отчетени приходи в
размер на 48 422 лв. (48,42% от годишния план), които представляват административни
глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления и решения, издадени от КЗЛД като държавен орган по силата на ЗЗЛД. От общо отчетените приходи сумата в размер на 42 255 лв. е постъпила касово по бюджетната банкова сметка на КЗЛД,
а сумата в размер на 6 167 лв., представляваща просрочени публични държавни вземания
е принудително събрана от органите на НАП и въз основа на предоставената от тях информация е отразена в увеличение на §§ 28-02 “Глоби, санкции, неустойки, наказателни
лихви, обезщетения и начети” и в намаление на §§ 36-18 “Коректив за внесени в ЦБ от
НАП приходи на министерства и ведомства (-)”, съгласно съвместни указания ДДС №
12/10.12.2009 г. на МФ и БНБ, както и с указания ДДС № 13/29.12.2010 г. на МФ.
По §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ са отчетени получени наеми в размер на 3 051 лв., съгласно договор за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост.
По §§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните
предприятия (-)” е отразен платен данък в размер на 397 лв., начислен през 2018 г., а по §§
36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)” е отразена отрицателна курсова разлика в размер на 38 лв., реализирана при покупко-продажба на валута.
Получената субсидия към 31.03.2019 г. от ЦБ в размер на 589 483 лв., предоставяна
със ЗДБРБ за 2019 г. е отчетена по §§ 31-10 “Трансфери от/за ЦБ (+/-)”.
Общо отчетените касови разходи по бюджета на КЗЛД към 31.03.2019 г. в дейност
111 “Контролни органи” са в размер на 563 461 лв., които представляват 19,23 % от утвърдения годишен бюджет за дейността. Извършените разходи за персонал са в размер на
408425 лв. или 21,09 % от годишните разчети. Отчетени са разходи за издръжка и държавни данъци и такси в размер на 131 494 лв. или 18,92 % от планираните по § 10-00 “Издръжка” и § 19-00 “Платени данъци, такси и административни санкции”. Отчетените капиталови разходи, подпомагащи административната дейност са в размер на 23 292 лв. или

7,8 % от планираните в бюджета. По § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ е планиран и отчетен членски внос в размер на 250 лв. на
КЗЛД като корпоративен член на Българската асоциация за управление на хора.
През отчетни период са начислени всички възникнали ангажименти и нови задължения за разходи. Максималните им размери по уточнен план не са променени спрямо
утвърдените със ЗДБРБ за 2019 г. Отразени са и всички реализирани ангажименти, както и
корекции (в намаление или увеличение) в приблизителните стойности на първоначално
начислени ангажименти по договори, поради промяна на обема или изтичане на срока им.
- От 2017 г. в КЗЛД като координатор се изпълнява проект 2017-1-BG01-KA204036351 „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен
на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защита на неприкосновеността и личните данни“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2:
Стратегически партньорства. Произтичащите касови потоци от извършването на разходи
едновременно и огледално са отразени в §§ 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки” в отчета за касово изпълнение на бюджета (Б-3)
и в отчета за други средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС). Извършените разходи са отчетени по
съответните разходни параграфи, а предоставените трансфери на партньорите са отразени
по §§ 49-01 „Текущи трансфери за чужбина“ за 4 институции в чужбина в размер на 46 232
лв. и по §§ 63-02 „Предоставени трансфери (-)“ в размер на 11 019 лв. за СУ „Св. Климент
Охридски“ в страната.
- От 2018 г. в КЗЛД се изпълнява Проект с договор № 769100-Т4DATA по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската комисия. Произтичащите касови
потоци от извършването на разходи едновременно и огледално са отразени в §§ 88-03
„Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки” в отчета
за касово изпълнение на бюджета (Б-3) и в отчета за други средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС).
Извършените разходи са отчетени по съответните разходни параграфи.
- От края на 2018 г. в КЗЛД като координатор се изпълнява Проект с договор №
814763-SMEDATA по Програма „Права, равенство, гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия. Произтичащите касови потоци от извършването на разходи едновременно и огледално са отразени в §§ 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки” в отчета за касово изпълнение на бюджета (Б-3) и в отчета за други
средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС). Извършените разходи са отчетени по съответните разходни
параграфи, а предоставените трансфери на партньорите са отразени, както следва: по §§
49-01 „Текущи трансфери за чужбина“ за 2 институции в чужбина в размер на 61 050 лв.,
по §§ 43-09 „Други субсидии и плащания“ за едно нефинансово предприятие в страната в
размер на 23 389 лв. и по § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ за две организации с нестопанска цел в страната в размер на
30 315 лв.
В отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметка за чужди
средства (Б-3 с код 33) е отразен остатък от 2018 г. на депозит по договор за наем на помещение в размер на 1 117 лв. и получена гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка в размер на 1 976 лв. през месец март 2019 г. Общо наличните чужди средства
към 31.03.2019 г. са в размер на 3 093 лв.
С извършените разходи през отчетния период е обезпечена дейността на КЗЛД и
нейната администрация, като основният резултат е финализиране на измененията и допълненията в ЗЗЛД с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с
новата европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни в сила от 2016 г.
Влизането в сила на ЗИДЗЗЛД считано от 02.03.2019 г. е резултат от работата на КЗЛД по
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подготовката на проекта на закон съвместно с МВР в качеството им на вносители на законопроекта, провеждането на задълбочена обществена консултация с всички заинтересовани страни, публично обсъждане и четиримесечна работа в работна група към водещата
комисия по законопроекта в Народното събрание. В допълнение през периода е изготвен и
внесен в Парламента и годишния отчет за дейността на КЗЛД през 2018 г. След разисквания в пленарна зала, същият е приет от Народното събрание на 28.02.2019 г. и публикуван
на интернет страницата на КЗЛД.
Съществен външен фактор оказал влияние върху дейността на КЗЛД през отчетния
период и постигнатите резултати е стартирането от 25.05.2018 г. на прилагането на Общия
регламент относно защитата на данните и произтичащите от него нови правомощия и задачи на КЗЛД. С цел гарантиране на адекватно изпълнение на новите функции на Комисията се налага и е в процес на подготовка нова подзаконова правна рамка на национално
ниво в областта на защитата на личните данни и структурна промяна в организацията на
работа на администрацията на КЗЛД.
Постоянен вътрешен фактор през последните две години, включително и през
първото тримесечие на 2019 г., който сериозно застрашава навременността и качеството
на резултатите от дейността на КЗЛД е текучеството на персонал, включително отлив на
високо квалифицирани кадри от специализираната администрация. Само през отчетния
период са прекратени правоотношенията с 5 служители, което е 8% от общия брой заети
лица.
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