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
30.06.2020 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 30.06.2020 г., по §§ 28-02 “Глоби,
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” са отчетени приходи в
размер на 203 014 лв. (67,67% 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 неустойка за забавено плащане
на наем. От общо отчетените приходи сумата в размер на 158 681 лв. е постъпила касово
по бюджетната банкова сметка на КЗЛД, а сумата от 44 333 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 през първото тримесечие на 2020 г. 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
около 22% от тях са събрани от НАП (общо за първо шестмесечие на 2020 г.).
Предвид създалите се обстоятелства и 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. Същевременно една от тези имуществени санкции в размер на 100 000 лв. е потвърдена на втора инстанция от Върховен административен съд през месец април 2020 г. и е заплатена
по бюджетната сметка на КЗЛД от администратора на лични данни, извършил неправомерното обработване на лични данни.
По §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ са отчетени получени наеми през
първото тримесечие на 2020 г. в размер на 3 051 лв., съгласно договор за отдаване под

наем на част от имот – публична държавна собственост. Във връзка с извънредното положение и въведените антикризисни мерки за спиране на разпространението на COVID – 19,
наемателя прекрати дейността си по целодневно предлагане на храни и напитки в бюфетбарче за ежедневно столово хранене и договора за наем беше прекратен по взаимно съгласие, считано от 01.04.2020 г.
По §§ 36-19 “Други неданъчни приходи” са отчетени постъпили приходи в размер
на 20 лв. от продажба на документи за търг за отдаване под наем на помещение бюфетбарче.
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 30.06.2020 г. от ЦБ в размер на 949 998 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 30.06.2020 г. в дейност
111 “Контролни органи” са в размер на 1 127 041 лв., които представляват 37,40 % от утвърдения годишен бюджет за дейността. Извършените разходи за персонал са в размер на
837979 лв. или 40,49 % от годишните разчети. Отчетени са разходи за издръжка и държавни данъци и такси в размер на 219 432 лв. или 30,31% 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 69 640 лв. или 31,65%
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 28 056 лв., 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. и по §§ 63-02 „Предоставени
трансфери (-)“ в размер на 5 985 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“ в страната.
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От 2018 г. до края на 2019 г. в КЗЛД е изпълняван Проект с договор № 769100Т4DATA по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската комисия. В края
на 2019 г. при приключване на изпълнението на проекта са извършени плащания директно
от бюджетната сметка в размер на 6 664 лв. за разходи по проекта, които са отразени по §§
62-02 „Предоставени трансфери (-)“ в отчет (Б-3) и по §§ 62-01 „Получени трансфери (+)“
в отчет (СЕС-3-ДЕС). През 2020 г. е получен трансфер за окончателно плащане по проекта
в размер на 2 034 лв., който е отразен по §§ 62-02 „Предоставени трансфери (+)“ в отчет
(Б-3) и по §§ 62-01 „Получени трансфери (-)“ в отчет (СЕС-3-ДЕС).
В отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметка за чужди
средства (Б-3 с код 33) са отразени остатък от 2019 г. на депозит по договор за наем на
помещение в размер на 1 117 лв., който е възстановен след прекратяване на договора през
м. април 2020 г., както и получени средства от гаранции за изпълнение на договори за обществени поръчки в размер на 904 лв. и депозит за участие в търг за отдаване помещение
под наем в размер на 100 лв. Общо наличните чужди средства към 30.06.2020 г. са в размер на 1 004 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 приет от 44-то Народно събрание на
11.06.2020 г. Същият 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 и функции по закон, като в условията на извънредното
положение и спазването на противоепидемичните мерки през втората половина на отчетния период бяха спрени единствено дейностите, свързани с пътуване в цялата страна в т.ч.
проверките на място и процесуално представителство, както и дейностите свързани с пътуване в чужбина, поради наложените ограничения за пътуване и отменените международни мероприятия.
Постоянен вътрешен фактор, оказал влияние върху постигнатите резултати е обстоятелството, че поради недостиг на средства за разходи за персонал по бюджета, КЗЛД
работи при намалена численост на персонала с 4 щатни бройки (считано от 2019 г.), допълнително намаление на числеността на персонала с още 2 щатни бройки през 2020 г. и
14 вакантни бройки, осигурени на минимално изискуемото възнаграждение и при постоянно текучество на персонал, включително отлив на високо квалифицирани кадри от специализираната администрация.
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 във втората половина на отчетния период е обявяването на извънредно положение в страната. С цел ограничаване на разпространението на
COVID – 19 беше въведена дистанционна форма на работа на принципа един служител
сам в стая по график, но изпълнението на служебните задължения в класическия им вид
(работа от вкъщи) изложи информационната инфраструктура на КЗЛД на допълнителни
рискове. Това наложи спешно закупуване и внедряване на необходимото оборудване за
осигуряване на киберсигурността и осигуряване на защитен канал за дистанционна работа
и провеждане на онлайн заседания с цел обезпечаване на непрекъснатост на административните услуги на КЗЛД.
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На фона на по-високата обществена чувствителност по темите, свързани със защитата на личните данни в контекста на извънредното положение, КЗЛД продължи да провежда своите редовни заседания, с изключение на откритите заседания с участие на страните в административните производства.
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