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
31.03.2020 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 2020 г. е утвърден
бюджета за дейността на КЗЛД в размер на 3 013 600 лева. През отчетният период по
него не са извършвани корекции.
В отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г., по §§ 28-02 “Глоби,
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” са отчетени приходи в
размер на 94 914 лв. (31,64% 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 и неустойки за забавено плащане
на консумативи. От общо отчетените приходи сумата в размер на 55 081 лв. е постъпила
касово по бюджетната банкова сметка на КЗЛД, а сумата от 39 833 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. Може да се направи обосновано предположение, че повисокият размер на събраните приходи се дължи на повишената информираност на администраторите по новите по-строги изисквания и размери на глоби и имуществени санкции за нарушения в областта на защитата на личните данни, считано от 25.05.2018 г. –
началната дата, от която започна прилагането на Общия регламент относно защитата на
данните. По-голямата част от платените в началото на годината глоби и санкции са наложени през 2019 г. и от предходни години, като 42% от тях са събрани от НАП.
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 400 лв., начислен през 2019 г.
Получената субсидия към 31.03.2020 г. от ЦБ в размер на 613 799 лв., предоставяна
със ЗДБРБ за 2020 г. е отчетена по §§ 31-10 “Трансфери от/за ЦБ (+/-)”.
Общо отчетените касови разходи по бюджета на КЗЛД към 31.03.2020 г. в дейност
111 “Контролни органи” са в размер на 587 019 лв., които представляват 19,48 % от утвърдения годишен бюджет за дейността. Извършените разходи за персонал са в размер на

431074 лв. или 20,83 % от годишните разчети. Отчетени са разходи за издръжка и държавни данъци и такси в размер на 120 786 лв. или 16,68% 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 35 159 лв. или 15,98%
от планираните в бюджета.
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 2020 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 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 две нефинансови предприятия в страната
в размер на 45 029 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.
- От месец ноември 2019 г. в КЗЛД като координатор се изпълнява проект 2019-1BG01-KA204-062588 „Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of
Privacy Training“ 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 3 институции в чужбина в размер на 28 055 лв. и по § 45-00
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ за една организация с нестопанска цел в страната в размер на 6 014 лв.
В отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметка за чужди
средства (Б-3 с код 33) е отразен остатък от 2019 г. на депозит по договор за наем на помещение в размер на 1 117 лв. и гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
в размер на 659 лв. Общо наличните чужди средства към 31.03.2020 г. са в размер на 1 776
лв.
С извършените разходи през отчетния период е обезпечена дейността на КЗЛД и
нейната администрация, като основният резултат е изготвен и внесен в Парламента годишен отчет за дейността на КЗЛД през 2019 г. , който е публикуван на интернет страницата
на Комисията.
През отчетния период Комисията е осъществявала обичайната си по вид и обем за
този период на годината дейност. Постоянен вътрешен фактор, оказал влияние върху постигнатите резултати е обстоятелството, че КЗЛД работи при намалена численост на персонала с 4 щатни бройки (считано от 2019 г.), 14 вакантни бройки, осигурени на минимално изискуемото възнаграждение и при постоянно текучество на персонал, включително
отлив на високо квалифицирани кадри от специализираната администрация.
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Основен външен фактор, който е оказал влияние върху постигнатите резултати през
отчетния период, е развитието на информационните и комуникационни технологии и
„възможностите“ за неправомерен достъп до лични данни, което генерира увеличение на
дейностите и функциите, върху които КЗЛД трябва да осъществява надзор.
Друг съществен външен фактор в края на отчетния период е обявяването на извънредно положение в страната, считано от 13 март 2020 г. В резултат на това поетапно бяха
предприети мерки, които водят до временно преустановяване на извършването на иначе
постоянни дейности на институцията, като проверки на място и осъществяване на процесуално представителство на територията на цялата страна, както и участие в планирани
международни мероприятия в чужбина. На фона на по-високата обществена чувствителност по темите, свързани със защитата на личните данни в контекста на извънредното положение, КЗЛД продължава да провежда своите редовни заседания, с изключение на откритите заседания с участие на страните в административните производства.
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