ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД
№ ……………………….
Гр.Велико Търново, …………………………2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.20, ал.1 от Закона за защита на
класифицираната информация и във връзка с прилагането на чл.26,ал.1 и 3 от ЗЗКИ,
чл.21, ал.1 и чл.23, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация и Решение на Държавната комисия по сигурността на
информацията № 50-I-2/31.07.2012 г.

З А П О В Я Д В А М:
1. Обявявам актуализираният списък на категориите информация, подлежаща на
класификация като служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация за Община Велико Търново – Приложение № 1.
2. За категориите сведения, обявени като служебна информация да се спазва
уредбата на Закона за достъп до обществена информация и останалите конкретни
нормативни актове.
3. Предоставянето на информация,представляваща служебна тайна за Община
В.Търново да се извършва при следните изисквания:
3.1. На длъжностни лица, имащи разрешение за достъп с ниво на класификация
„Секретно” – кмет, заместник-кметове, секретар на Общината, директори на дирекции
и на служителите – членове на Общинския съвет за сигурност – при изпълнение на
определени задачи от тях.
3.2.На служители от структурните звена в общинската администрация с
разрешения за достъп до класифицирана информация, когато по моя заповед лично
участват в изпълнението на конкретни задачи, съгласувано със служителя по
сигурността на информацията и при спазване изискванията на чл.18, ал.1, т.1,2 и 3 от
Закона за защита на класифицираната информация – началници на отдели, главни
експерти и деловодители в Общината .
3.3. На длъжностните лица от службите за сигурност, извършващи проверки в
Общината, съгласно чл.3 от „Наредба за реда за извършване на проверките за
осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация”.
4. Екземпляр от заповедта да се предостави на директорите на дирекции и
началниците на отдели за сведение и изпълнение в съответствие с изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и нормативните документи по
прилагането му.

5. Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще се осъществява от мен
и служителя по сигурността на информацията в Община Велико Търново.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение № 1. Списък на категориите информация, подлежащи на
класификация като служебна тайна за Община В.Търново.

Инж.Даниел ПАНОВ
Кмет на Община
Велико Търново

Съгласувано:
Юрисконсулт:

Изготвил:
Инж.Веселин Станчев Служител по сигурността
на информацията

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК
на категориите информация, подлежаща на класификация
като служебна тайна за Община Велико Търново

1. Планове, материали, справки, информация и местата за провеждане на
мероприятия, съдържащи класифицирана информация /чл.2, ал.2, т.1.8 от
Правилник за състава и функциите на Съветите за сигурност в областите и
общините – ПМС № 352/19.09.1997 г./
2. Данни относно организацията и техническото оборудване на системите за сигурност
и охрана на Община Велико Търново /чл.27, ал.1, т.3 от Наредба за организацията и
поддържането на системите за военновременно управление – ПМС 351/
19.09.1997 г./
3. Информацията, създавана в Общинска администрация в отговор на съдебни дела и
преписки с прокуратурата и следствието, когато същите съдържат служебна тайна
/чл.49, ал.1 от ППЗЗКИ/
4. Информацията по обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната,
националната сигурност и обществения ред /ЗЗЛД – чл.1, ал.5, т.1 и2 и чл.49 ал.1 от
ППЗЗКИ/
5. Сведенията за размерите, състава, състоянието, разположението и разпределението
на материалните запаси по гражданска защита, предназначени за Община
В.Търново /чл.2, ал.2 т.1 от Правилник за състава и функциите на Съветите за
сигурност в областите и общините, приет с ПМС№ 352/19.09.1997 г.
6. Ситуационни карти с нанесена обстановка за извършване на спасителни и
неотложни аварийно-спасителни работи на територията на Общината /чл.21 ал.2 т.1
от Правилник за състава и функциите на Съветите за сигурност в областите и
общините, приет с ПМС № 352/19.09.1997 г.
7. Планът за взаимодействие между поделенията в гарнизона и останалите сили и
средства от Единната спасителна система в Общината /чл.23, ал.1 и 2 от ЗЗБ и чл.49
ал.1 от ППЗЗКИ/
8. Информацията, подготвяна в общинската администрация, отнасяща се за дружества,
подлежащи на приватизация или участници в приватизационни процедури в
случаите, когато те писмено са декларирали, че определени данни за тяхната
дейност представляват служебна тайна /чл.20, ал.1 от ЗЗКИ/

