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ЗАПОВЕД
№44
с. Стамболово , 10.03.2011 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. от Правилника за
прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
ОБЯВЯВАМ:
Списък на категориите информации, създавани, ползвани и съхранявани в община
Стамболово, подлежащи на класификация като служебна тайна
1. Информация по Закона за защита на личните данни - чл. 1, ал. 2, чл. 2, чл.
4, ал. 2:
- Личните данни на служителите от Общинска администрация и лицата свързани с
дейността на Общинска администрация.
„Чл. 1.(2) Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността
и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно
обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на
данните.
Чл. 2. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което
е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез
идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
(2) Личните данни трябва да:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване
на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие
че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се
обработват за други цели;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи
целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните
физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се
обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически,
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статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането
на физическите лица.
Чл. 4. (2) Обработването на лични данни е допустимо и в случаите, когато то
се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или
художественото изразяване, доколкото това обработване не нарушава правото на личен
живот на лицето, за което се отнасят данните. В тези случаи разпоредбите на глава
трета не се прилагат”.
2. Информация по Кодекса на труда - чл. 403, ал. 1:
- Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по
трудовото законодателство;
- Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото
законодателство;
- Досието на служителите, трудови договори, длъжностни характеристики.
„Чл. 403. (1) Контролните органи са длъжни:
1. да пазят в тайна поверителните и за служебно ползуване сведения, които са
им станали известни във връзка с упражняването на контрола, както и да не използуват
тези сведения в своя стопанска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да пазят в тайна източника, от който са
получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството,
свързано с държавната служба”.
3. Информация по Закона за държавния служител - чл. 25, ал. 1:
- Досие на държавния служител: длъжностна характеристика; документи по
атестирането.
„Чл. 25. (1) Държавният служител е длъжен да защитава класифицираната
информация, представляваща държавна или служебна тайна, станала му известна при или
по повод изпълнение на служебните му задължения”.
4. Информация по Закона за достъп до обществена информация - чл. 13, ал. 2:
- Служебна информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете
на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за
Кмета, Общински съвет и Общинска администрация; становища и консултации; програмни
продукти ползвани в АИС на Общинска администрация, кодове за достъп до тях);
- Служебна информация, която е подготвена от Общинска администрация. и
съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от
Кмета, Общински съвет и Общинска администрация или от тяхно име, както и сведения
свързани с тях.
„Чл. 13. (2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде
ограничен, когато тя:
1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма
самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и
консултации);
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2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори,
водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от
администрациите на съответните органи”.
5. Информация по Закона за обществените поръчки - чл. 35, ал. 2:
- Информация относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията
по чл. 31 (1) във връзка със своята работа.
„Чл. 35. (2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията”.
6. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър - чл. 20, ал. 1, т. 2;
чл. 57, ал. 2; чл. 58, ал. 1:
- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала
известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност;
- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър,
нерегламентирания достъп, до които би се отразил неблагоприятно на интересите на
държавата или би увредил друг правно защитен интерес;
- Кадастрални данни, които не са предвидени за предоставяне и копиране
съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
„Чл. 20. (1) Правоспособното лице е длъжно:
2. да защитава класифицираната информация, представляваща служебна
тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му
дейност.
Чл. 57 (2) За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел понататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Чл. 58. (1) Условията и редът за предоставяне на кадастрални, геодезически и
картографски материали и данни се определят с наредба, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството”.
7. Информация по Закона за електронния документ и електронния подпис чл. 14:
- Данни за създаване на електронния подпис и достъпа до него.
„Чл. 14. Никой освен автора няма право на достъп до данните за създаване на
електронния подпис”.
8. Информация по Закона за държавната финансова инспекция - чл. 14, ал. 1,
т. 3:
- Информацията станала известна на финансовите инспектори, при или по повод
изпълнение на служебните им задължения, не подлежи на разгласяване и
предоставяне, освен когато това е предвидено в закон.
„Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения финансовите
инспектори са длъжни:
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3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по
повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон”.
9. Информация по Закона за социалното подпомагане – чл. 32, ал. 2:
- Информация относно личността на подпомаганите и размера на помощта.
„Чл. 32. (2) Инспекторите са длъжни да спазват нормативните изисквания за
защита на класифицираната информация, станала им известна при или по повод на
извършваните проверки, както и да зачитат честта и достойнството на подпомаганите
лица”.
10. Информация по Закона за закрила на детето - чл. 16, ал. 1:
- Всички сведения, получени в административни или съдебни производства,
засягащи детето;
- Данни, станали известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила
на детето, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на личността.
„Чл. 16. (1) Всички сведения, получени в административни или съдебни
производства, засягащи детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на
родителите или законните представители, а ако детето е навършило 10-годишна възраст
- и без негово съгласие”.
11. Информация по Закона за статистиката - чл. 22:
- Статистическа информация получена от длъжностното лице във връзка с
изпълнение на служебните му задължения нерегламентирания достъп, до която би се
отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен
интерес.
„Чл. 22. Националният статистически институт и органите на
статистиката са длъжни да разгласяват по подходящ начин и да уведомяват писмено
лицата - обект на статистически изследвания, за техните права и задължения, за целта,
обхвата и начина на провеждане на изследването, както и за гаранциите за
поверителност на данните и за защита на класифицираната информация”.
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