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З А П О В Е Д 
 

№ РД-05-3 

от 04.01.2022г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 26, ал.1 и ал. 3 от Закона за защита на 

класифицираната информация и чл. 21, ал.1, ал.3 и ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и 

задължителните указания, приети с Решение на ДКСИ No17-I/17.02.2006 г., изм. 

С Решение No 68-I/ 25.10.2011г и с Решение No 81- I -6/22.10.2015г относно 

класифицирането на информацията като „Служебна тайна“ 

НАРЕЖДАМ : 

1. Определям  Списък на категориите информация създавана, обработвана и 

съхранявана в Общинска администрация Трън, подлежаща на класификация като 

„Служебна тайна“,  установена като такава в специални закони - ПРИЛОЖЕНИЕ 

No 1 . 

2. Списъкът да се обяви на интернет страницата на общината. 

3. Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, 

боравещи с класифицирана информация „Служебна тайна“ за сведение и 

изпълнение. 

4. Контрол върху изпълнението ще осъществявам лично. 

 

 

                                К М Е Т:  /п/ 

                                        ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА  

 

 

 

Изготвил:   /п/ 

Ст.Алексиева 

Секретар на Община Трън 
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 

 

СПИСЪК 

на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана 

в Община Трън, подлежаща на класификация като служебна тайна 

(съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 21, ал.1, ал.3 и ал.5 от ППЗЗКИ) 

 

1. Информация по Закона за защита на класифицираната информация и 

Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация – чл. 

70, ал. 3 , във връзка с чл.15 и с чл. 179: 

- Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност за издаване на 

удостоверение за сигурност, ако същите не представляват класифицирана информация 

„Държавна тайна“ . 

2. Информация по Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/ - чл.43, чл.44: 

- Указания на Кмета на община Трън, свързани с дейността по „Отбранително-

мобилизационната подготовка“; 

- Въпроси по отбраната и сигурността, разработвани от ст.специалист „УК и 

ОМП“ като секретар на Общинския съвет за сигурност, касаещи работата на съвета, не 

попадащи в класификация „Държавна тайна“; 

- Сведения и факти, свързани с режимно снабдяване на населението във военно 

време и отсрочване на резервисти и техника – от повикване във Въоръжените сили при 

мобилизация; 

- Въпросници за провеждане на изпити с оперативните дежурни по общински 

съвет за сигурност; 

3. Информация по Закона за държавните резерви и военновременни запаси – чл.9: 

- Сведения и факти свързани с държавния резерв и военновременни запаси. 

4. Информация по Правилника за прилагане на Закона за МВР – чл.150, т.11: 

- Кореспонденция с ОУ и ОД на МВР свързана с отбраната и сигурността, не 

попадаща в класификация „Държавна тайна“. 

5. Информация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – чл. 

27, ал.2: 

- Определените от Министерския съвет на Република България документи и 

сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки: 

- Документи и сведения свързани с подготовката и извършването на 

приватизационни сделки, представляващи служебна тайна: 

-  Документи и сведения свързани с оперативната подготовка на актовете на 

органите за приватизация,, както и такива които имат самостоятелно значение / мнения 

и препоръки, позиция изготвени и изразени от или за органа, становища и 

консултации/ до приключване на приватизационните процедури; 

-  Информация за участник в приватизационната процедура, която той изрично е 

декларирал, че представлява търговска тайна за него, и която няма публичен характер. 

6. Информация по Закона за обществените поръчки – чл. 35, ал.2: 

- Информация, относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията 

по чл. 34, ал. 1 във връзка със своята работа; 

- Информация, предоставена от кандидати и участници, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически и търговски тайни, с изключение на 

случаите по чл. 44 и чл.73, ал. 4 от ЗОП. 

7. Информация по Закона за достъп до обществена информация – чл.13, ал.2: 
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- Информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на 

органите и няма самостоятелно значение ( мнения и препоръки, изготвени от или за 

Кмета, Общинския съвет и Общинската администрация; становища и консултации; 

програмни продукти, ползвани в АИС на Общинската администрация, кодове за 

достъп за тях); 

- Информация, която е подготвена от Общинска администрация и съдържа мнения 

и позиции във връзка с настоящи и предстоящи преговори, водени от Кмета, Общински 

съвет и Общинска администрация или от тяхно име, както и сведения свързани с тях. 

8. Информация по Закона за държавния служител – чл. 25, ал. 1: 

- Информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна при или 

по повод изпълнение на служебните задължения на държавния служител. 

9. 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; 

- Досиетата на държавните и служителите по трудово правоотношение, 

длъжности характеристики, документи по атестиране; 

- Досиета на служители от ликвидирани предприятия и учреждения. 

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; 

- Данни за образуваните възпитателни дела на децата в МКБППМН; 

11. Информация по Семейния кодекс: 

- Документация за учредено настойничество и попечителство. 

12. Информация по Закона за електронния документ и електронния подпис: 

- Информация, относно проектиране, изграждане и функциониране на електронни 

информационни системи и мрежи в структурата на администрацията; 

- Пароли, кодове за достъп до електронни информационни данни, системи за 

управление на мрежови ресурси, опериращи с информация класифицирана като 

служебна тайна. 

13. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество– чл.49: 

- Информация във връзка с подаден сигнал за конфликт на интереси, както по 

отношение на лицата, подали сигнала, така и по отношение на лицата, на които е 

възложено разглеждането на сигнала; 

- Факти и данни, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала. 

14. Информация по Закона за местното самоуправление и местната 

администрация : 

- Информация, сведения и документи, представляващи служебна тайна. 

- Договори за правна защита, сметки за изплатени суми, декларации и платежни 

нареждания по тях. 

15. Информация по Закона за администрацията – чл. 31, ал. 2: 

- Информация и документи, представляващи служебна тайна – поименно щатно 

разписание и ведомости за заплати. 

16. Информация по Закона за личните данни – чл. 1, ал. 1, ал.2: 
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- Информация, получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на 

служебните му задължения, която би нарушила неприкосновеността на личността и 

личния живот на физическите лица, при неправомерно обработване на свързаните с тях 

лични данни: 

- Регистър с актове за раждане, сключен граждански брак и смърт, съставени на 

територията на община Трън от 1893 година до сега; 

- Семеен регистър на населението, воден от 1946 до 1978 година в Трън и 

населените места на територията на общината; 

- Картотечен регистър, воден от 1978 до 2012 година в Трън и населените места на 

територията на общината; 

- Данни за личността- име, ЕГН, адрес, образование, месторабота, личен и 

домашен телефон. 

17. Информация по Закона за вътрешния одит в публичния сектор – ЗВОПС – 

чл.26: 

- Информация станала известна на вътрешните одитори при или по повод 

осъществяването на дейността им, не подлежи на разгласяване и предоставяне, освен в 

случаите, предвидени в закон. 

18. Информация по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.73, ал. 1: 

- Данъчната и осигурителната информация, представляваща служебна тайна, 

която е предоставена или е станала известна във връзка с изпълнението на служебните 

задължения на съответните длъжностни лица. 

19. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър – чл. 20, ал.1, т.2, 

чл.57, ал.2, чл. 58, ал.2: 

- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала 

известна на длъжностното лице във връзка с осъществяване на възложената му 

дейност; 

- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотни регистър, 

нерегламентирания достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на 

държавата или би увредил друг правозащитен интерес; 

- Кадастрални данни, които не са предвидени за предоставяне и копиране, 

съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройство. 


