КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
РЕЗЮМЕ
към отчета за изпълнението на програмния бюджет
на Комисията за защита на личните данни
за първото полугодие на 2020 г.
Комисията за защита на личните данни е създадена като постоянно действащ
независим надзорен орган със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) през 2002 г.
(ДВ, бр.1/2002 г.). Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище
София, а нейният председател е първостепенен разпоредител с бюджет.
Основното направление на дейност на КЗЛД през отчетния период остава
изпълнението на правомощията и задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общия регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
През отчетния период заложените във функционална област „Защитата на
личните данни на физическите лица“ стратегически и оперативни цели се изпълняват
регулярно, при отчитане на настъпилите извънредни обстоятелства в страната и
международен план, в резултат на пандемията от COVID-19. Дейността по надзор за
защитата на личните данни обаче е реорганизирана по начин, който да гарантира
непрекъсваемост на административните услуги, защита на правата на физическите лица
и спазване на противоепидемичните мерки. В тази връзка акцент през отчетния период
е поставен върху повишаване на информираността на гражданите и администраторите
чрез прилагане на единни стандарти за защита на данните и популяризирането им.
Поради невъзможността за извършване на проверки на място през втората половина на
отчетния период, КЗЛД фокусира надзорната си дейност към изграждането на
вътрешни документи (инструкция и методики), които да унифицират и систематизират
натрупаните добри практики в контролната дейност и да имплементират новите
аспекти в областта на защитата на личните данни, произтичащи от Регламент (ЕС)
2016/679. През отчетния период КЗЛД участва пълноценно и в мероприятия в
международен план, които позволяват работа чрез отдалечен достъп.
КЗЛД изпълнява една бюджетна програма „Защита на физическите лица при
обработването на лични данни и свободното движение на такива данни“. Общо
отчетените разходи по бюджетната програма към 30.06.2020 г. са в размер на 1 127 041
лв., които представляват 37,40 % от утвърдения годишен бюджет. Изпълнението на
разходите е в по-нисък процент спрямо средния за годината, което се дължи на
временното преустановяване на някои дейности (напр. командировки в страната и в
чужбина) и свързаните с тях разходи.
По линия на изпълняваните услуги по бюджетната програма, КЗЛД отчита
непрекъсваемост на дейността през отчетния период в рамките на заложените целеви
стойности за периода (брой на разгледани жалби, сигнали, извършени проверки и
предоставени писмени консултации). Отчетено е преизпълнение на показател
„разгледани сигнали“ поради постъпил по-голям брой сигнали през текущата година,
както и на финализирането на сигнали, постъпили от предходен период (напр. края на
2019 г.).
Незначителни отклонения се констатират по линия на предоставените писмени
консултации, поради това, че през отчетния период гражданите и администраторите
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предпочитат да сезират КЗЛД чрез телефона за консултации, а не писмено, с цел
бързина на получаване на отговора.
По редица въпроси от обществен интерес (напр. обработването на лични данни в
контекста на пандемията от COVID-19 и/или в системата на училищното и
предучилищното образование) през отчетния период КЗЛД осъществява ползотворно
сътрудничество, вкл. в оперативен порядък, с Министерството на здравеопазването,
Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието.
Комисията за защита на личните данни администрира приходи от наложени от
нея административни наказания „глоби“ и „имуществени санкции“, в изпълнение на
надзорните й правомощия по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните
данни. Реализираните към 30.06.2020 г. приходи в размер на 203 014 лв. (67, 67% от
годишния план) представляват глоби и имуществени санкции, наложени с решения,
издадени от КЗЛД като колегиален орган и наказателни постановления, издадени от
нейния председател. Предвид извънредното положение, свързано с разпространението
на COVID – 19, през второто тримесечие на 2020 г. се отчита силно намален брой на
платените глоби и имуществени санкции – 6 броя за целия период, но същевременно
една от тези имуществени санкции е в размер на 100 000 лв., което допринася за повисокия процент на изпълнение на приходите през отчетния период спрямо
планираните.
С цел съобразяване с нормативните изменения в Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация от февруари 2020 г., които рефлектират
директно върху спазването на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности, Комисията отново е принудена да вземе решение за
намаляване на общата численост на персонала с 2 щатни бройки (през 2019 г. общата
численост е намалена с 4 щ. бр. по същата причина), поради недостиг на финансови
средства за обезпечаването им съгласно променените нормативни изисквания.
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