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
31.03.2021 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 (ЗДБРБ) за 2021 г. е утвърден бюджета за дейността на КЗЛД в размер на 3 220 500 лева. През отчетният период по него е извършена следната корекция:
- в изпълнение на ПМС № 113/29.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г. за сметка
на разходи и/или трансфери по бюджетите на ПРБ за 2021 г., на основание чл. 112, ал. 1
от ЗПФ, през месец март е извършена промяна на бюджета в намаление на трансферите
от ЦБ и разходите за издръжка със сумата в размер на 26 700 лв.;
След извършените промени утвърденият бюджет на КЗЛД за 2021 г. е в размер на
3 193 800 лв. Ограниченият бюджет на основание чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г. е в размер
на 3 059 500 лв.
В отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г., по §§ 28-02 “Глоби,
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” са отчетени приходи в
размер на 87 959 лв. (29,32% 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 получени суми за съдебни разноски. От общо отчетените приходи сумата в размер на 30 695 лв. е постъпила касово по
бюджетната банкова сметка на КЗЛД, а сумата от 57 264 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 §§ 3618 “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.
Традиционно факторите, които оказват влияние върху размера на събраните приходи, са възможностите за съдебно обжалване на индивидуалните административни актове на КЗЛД, с които се налагат административни наказания, редуцирането на размера на
наложените санкции в резултат на съдебно обжалване, предоставената възможност за доброволно изпълнение и ефективното събиране на просрочени вземания от НАП.

За отчетния период се наблюдава завишен процент на приходите спрямо средния
план за периода, което отдаваме на обстоятелството, че приблизително 65,1% от тях са
събрани от НАП, в т.ч. и вземания от предходни години.
По §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ са отчетени получени наеми през
отчетния период в размер на 3 465 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 381 лв., начислен през 2020 г.
Получената субсидия към 31.03.2021 г. от ЦБ в размер на 453 046 лв., предоставяна
със ЗДБРБ за 2021 г. е отчетена по §§ 31-10 “Трансфери от/за ЦБ (+/-)”.
Общо отчетените касови разходи по бюджета на КЗЛД към 31.03.2021 г. в дейност
111 “Контролни органи” са в размер на 620 164 лв., които представляват 19,42 % от утвърдения годишен бюджет за дейността и 20,27% от ограничения бюджет по чл. 106 от
ЗДБРБ за 2021 г. Извършените разходи за персонал са в размер на 488 554 лв. или 20,91 %
от годишните разчети. Отчетени са разходи за издръжка и държавни данъци и такси в
размер на 129 150 лв. или 21,26% 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 2 460 лв. или 0,98% от планираните
в бюджета.
През отчетния период са начислени всички възникнали ангажименти и нови задължения за разходи. Максималният размер на поетите ангажименти по уточнен план не е
променян спрямо утвърдените със ЗДБРБ за 2021 г. Максималният размер на новите задължения за разходи е намален спрямо утвърдените със ЗДБРБ за 2021 г. със сумата от
26 700 лв. в изпълнение на ПМС № 113/23.03.2021 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 2020 г. и през 2021 г. в КЗЛД като координатор се изпълнява Проект с
договор № 101005747-SMEDATA II „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни“ на Европейската комисия. През отчетния период 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 в отчета за други средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС).
В отчета за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметка за чужди
средства (Б-3 с код 33) е отразен остатък от 2020 г. на депозит по договор за наем на помещение в размер на 1 255 лв. и гаранции за изпълнение на 3 договора за обществена поръчки общо в размер на 1 287 лв. Общо наличните чужди средства към 31.03.2021 г. са в
размер на 2 542 лв.
С извършените разходи през отчетния период е обезпечена дейността на КЗЛД и
нейната администрация, като основният резултат в началото на отчетния период е изготвен и внесен в Парламента годишен отчет за дейността на КЗЛД през 2020 г., който е публикуван и 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 не са осъществявани единствено дейности, свързани с пътуване извън страната поради спазването на ограничения при
провеждането на международни мероприятия.
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Основен външен фактор, който оказва 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. Повишената от
2018 г. насам обществена информираност по въпросите, свързани със защитата на личните
данни, в т.ч. по-високата чувствителност на физическите лица има за последица значително увеличаване на броя жалби, сигнали и запитвания на граждани и администратори на
лични данни. Това води до свръхнатовареност на институцията и до увеличаване на броя
съдебни дела във връзка с обжалване на актове на КЗЛД.
Негативно влияние върху резултатите от работата на КЗЛД оказват и редица фактори, като напр. пасивно поведение на страните в административните производства по
жалби пред КЗЛД, усложнена и тромава процедура по АПК по отношение редовното
връчване на книжа на страните в административните производства, отказ от съдействие на
КЗЛД при събиране на доказателства, вкл. отказ от страна на гражданите за извършване
на проверка на място поради страх от пандемичната обстановка, необходимост от съдействие на други органи за служебно събиране на доказателства.
Постоянен негативен вътрешен фактор, оказал влияние върху постигнатите резултати, освен сериозната натовареност на експертите, е продължаващият недостиг на кадри с
опит и знания в областта на защитата на личните данни. Поради липсата на достатъчно
експерти, подготвени в областта на защитата на личните данни, все още продължава работата по изготвяне на подзаконовата нормативна уредба в тази област – задължение, произтичащо от измененията и допълненията в ЗЗЛД през 2019 г. Към края на отчетния период са стартирани няколко конкурсни процедури за вакантни бройки в специализираната
администрация на Комисията, които все още са в ход.
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