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 30.06.2017 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджет, създадена в
изпълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Основната дейност на Комисията е осъществяване на ефективна защита на физическите лица по отношение на обработката на техните лични данни.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е утвърден
бюджета за дейността на КЗЛД в размер на 2 450 000 лева. През отчетният период по
него е извършена следната корекция:
- на основание чл. 110, ал. 3 от ЗПФ, чл. 79, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 40
от ПМС № 374/2016 г. и във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за извършване на разходи за СБКО на персонала от министъра на финансите е извършена
промяна на бюджета в намаление на разходите за „Издръжка“ и в увеличение на разходите за „Персонал“ със сумата в размер на 4 000 лв.
В отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г., по §§ 28-02 “Глоби,
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” са отчетени приходи в
размер на 92 842 лв., които представляват административни глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления и решения, издадени от КЗЛД като държавен орган по силата на ЗЗЛД, както и неустойки за просрочени плащания на наем от наемател по договор. От общо отчетените приходи сумата в размер на 78 042 лв. е постъпила касово по бюджетната банкова сметка на КЗЛД, а сумата в размер на 14 800 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 7 770 лв. за периода м. 12. 2016 г. – м. 06. 2017 г., съгласно договор от 01.06.2015 г.
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 455 лв., начислен през 2016 г., а по §§
36-19 “Други неданъчни приходи” са отчетени постъпили приходи в размер на 4 лв. от
предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената информация., а по §§
36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)” е отразена отрицателна курсова разлика в размер на 63 лв., реализирана при покупко-продажба на валута.
Получената субсидия към 30.06.2017 г. от ЦБ в размер на 838 067 лв., предоставяна
със ЗДБРБ за 2017 г. е отчетена по §§ 31-10 “Трансфери от/за ЦБ (+/-)”.
Общо отчетените касови разходи по бюджета на КЗЛД към 30.06.2017 г. в дейност
111 “Контролни органи” са в размер на 1 138 799 лв., които представляват 46,48 % от утвърдения годишен бюджет за дейността. Извършените разходи за персонал са в размер на

756410 лв. или 46,98 % от годишните разчети. Отчетени са разходи за издръжка и държавни данъци и такси в размер на 307 370 лв. или 48,05 % 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 74 769 лв. или
37,38 % 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 отчетният период са начислени всички възникнали ангажименти и нови задължения за разходи. Максималните им размери по уточнен план са променени спрямо
утвърдените със ЗДБРБ за 2017 г. в намаление във връзка с извършена корекция на бюджета със сумата от 4 000 лв. Отразени са и всички реализирани ангажименти по договори
и ангажименти за разходи с незабавна реализация, 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. Няма анулирани договори.
От 2016 г. и през 2017 г. в КЗЛД като партньор се изпълнява съвместен проект
„Иновативна следдипломна програма: Откликване на нуждите на пазара и използване на
новаторски начини за доставка“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключово действие 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). ). Полученото финансиране по проекта в
размер на 8 263 лв. е отразено и по §§ 46-10 „Текущи помощи и дарения от ЕС“, а извършените разходи по съответните разходни параграфи.
В отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметка за чужди
средства (Б-3 с код 33) е отразен остатък от 2016 г. и налични към 30.06.2017 г. средства от
депозит по договор за наем на помещение в размер на 1 210 лв..
С извършените разходи през отчетния период е обезпечена дейността на КЗЛД и
нейната администрация, като са постигнати следните основни резултати:
1. Осъществен е контрол по отношение на законосъобразното и справедливо обработване на лични данни в регистрите на администраторите на лични данни като са извършени 373 броя проверки, от които 336 броя предварителни, 5 броя текущи и 32 броя последващи. Проверките са осъществени както в гр. София, така и в страната. Завършили са с
изготвянето на констативни актове и са издадени 8 броя задължителни предписания на
администраторите на лични данни. Съставени са 6 броя актове за установяване на административни нарушения и са издадени 8 броя Наказателни постановления.
2. В изпълнение на правомощието на Комисията за защита на личните данни по чл.
10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, до 30 юни 2017 г. са постъпили 244 бр.
жалби, искания и запитвания. По всичките жалби, във връзка със служебното начало и
задължението на административния орган, съгласно чл.36, ал.2 от АПК, служебно да събира доказателствата са изпратени писма, с които се изисква представянето на доказателства и информация по административните производства от страните и от неучастващи в
производството лица.
3. За посоченият период са постановени от КЗЛД 178 решения. Разгледания са 94
жалби по тяхната основателност, 111 жалби по тяхната допустимост и 20 жалби по тяхната редовност. В допълнение са разгледани по основателност и 123 жалби, подадени по повод отминалите парламентарни избори и референдум.
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4. Изготвени са и изпратени 286 броя отговори на поставени въпроси от администратори на лични данни, физически лица за правата им по ЗЗЛД, юридически лица по въпроси касаещи ЗЗЛД.
5. Осъществено е процесуално представителство по 32 броя административни дела
срещу решения на КЗЛД пред Върховния административен съд (ВАС) и 30 броя в Административен съд – София.
6. На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията е изразила 52 броя становища
по приложението на същия, както и на подзаконовите нормативни актове в сферата на защита на личните данни.
7. Проведени са междуведомствени срещи, обменена е кореспонденция и е осъществено участие в семинар за координатори във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
8. Проведени са приблизително 120 броя правни консултации с граждани относно
приложението на ЗЗЛД, като приблизително 110 от тях по телефони и 10 на място в КЗЛД.
Изпратени са 147 броя писма във връзка с разменена кореспонденция с администратори на
лични данни (АЛД) относно административни производства пред КЗЛД.
9. Разработени са и подадени 3 броя проектни предложения за кандидатстване по
проекти финансирани от Европейската комисия.
10. През отчетния период в електронната система за регистрация на администратори на лични данни (еРАЛД) са създадени нови 5456 потребителски профили на АЛД. От
тях 5295 са на АЛД, за вписване в регистъра по чл.10 ал.1 т.2 от ЗЗЛД и 161 на АЛД, желаещи да бъдат освободени от задължението за вписване в този регистър. В резултат на
това в еРАЛД има създадени 364504 потребителски профила – 333155 на АЛД, подали
заявления за регистрация и 31349 - на тези, които са изявили желание за освобождаване от
това задължение.
11. През периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. КЗЛД е взела решения:
- за вписване в регистъра по чл.10 ал.1 т.2 от ЗЗЛД на 3858 нови АЛД. С това
общият брой на вписаните АЛД в регистъра по чл.10 ал.1 т.2 от ЗЗЛД е 288450.
- за освобождаване от задължението за регистрация на 105 АЛД, с което общият
брой на освободените от регистрация е 28140.
- за заличаване от регистъра по чл.10 ал.1 т.2 от ЗЗЛД на 29 АЛД, с което общия
брой на заличените администратори стана 400.
12. През отчетния период са обработени 5272 новоподадени на хартиен носител заявления за регистрация и молби за освобождаване от задължение за вписване и са извършени 3015 консултации през Центъра за информация и контакти.
13. През периода са издадени брой от 1 до 3 на Информационен бюлетин на КЗЛД
за 2017 г., в които е публикувана актуална информация за дейността на Комисията. Редовно се актуализира Интернет страницата на КЗЛД.
14. През отчетния период е проведен детски конкурс за рисунки на тема „Какво
знаят другите за мен?“, като през месец май са наградени спечелилите участници на специална церемония с участието на Омбудсмана на Република България, представители на
Министерство образованието, гражданския сектор и бизнеса. Целта на конкурса е да запознае българските ученици с възможностите на информационното общество и особеностите на услугите, които се предоставят по електронен път.
15. Осъществени са участия от представители на КЗЛД и нейната администрация в
следните международни мероприятия:
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Заседания на подгрупа „Граници, пътуване, правоприлагане“ към Работната група
по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета и Експертна група
(Е03461) към ЕК– Кралство Белгия; Заседания на Работната група DAPIX към Съвета на
ЕС в рамките на Малтийското председателство - Кралство Белгия; Заседания на подгрупа
„Бъдеще на личната неприкосновеност“ (FoP) на работната група по чл. 29 от Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета – Кралство Белгия; 109-то, 110-то и 111-то
заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент
и Съвета – Кралство Белгия; Заседание на експертната група към ЕК по прилагане на Общия регламент и директивата - Кралство Белгия; Мисия за оценка по Шенген в областта
на защита на личните данни – Република Исландия; Заседания на Технологичната подгрупа на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО - Кралство Белгия; Среща на ръководството на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО – Република Франция; Работни срещи на подгрупа „Международни трансфери“ към Работната група по чл. 29 от
Директива 95/46/ЕО – Кралство Белгия; Годишна среща на върха относно личната неприкосновеност – САЩ; 61-ва среща на международната работна група за защита на личните
данни в телекомуникациите – САЩ; Заседания на Съвместните надзорни органи по Европол и Митници - Кралство Белгия; Пролетна конференция на Европейските органи по
защита на данните – Република Кипър; 19-та среща на органите за защита на личните данни на Централна и Източна Европа – Грузия; Мисия за оценка по Шенген – Кралство
Швеция; Заседания на Координационните групи по надзор на ВИС, ШИС и Евродак Кралство Белгия; Заседание на работната група към ЕК по Регламент 2016/679 и Директива 2016/680 - Кралство Белгия; Европейския семинар по практически казуси и среща на
надзорните органи от групата GPEN – Обединено Кралство Великобритания; Мисия за
оценка по Шенген – Република Португалия.
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