ОБЩИНА. АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД
№ 230
гр.Ардино, 13.03. 2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.26, ал.З от Закона за защита на класифицираната
информация и чл.21, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за защита на
класифицираната информация,
ЗАПОВЯДВАМ:
Штменям

Заповед № 636 от 11.11.2009 г. на кмета на община Ардино.

H.
Определям категориите информация, подлежаща на класификация като служебна
тайна, както следва:
I.
У казания на Кмета на Община Ардино, свързани с дейността по „Отбранителномобилизационна подготовка" (чл.43 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС).
2. Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет по
сигурност (чл. 43 от ЗОВС).
3. Въпроси по отбраната и сигурността, касаещи работата на Общинския съвет по
сигурност, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ)./ чл.44 от ЗОВС/.
4. Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за
класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за
защита на класифицираната информация.
5. Кореспонденцията с Военното окръжие Кърджали, свързана с отбраната и
сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на
класифицираната информация.(чл. 44 и § 1 т.6 от допълнителни разпоредби от ЗОВС).
6. Кореспонденция с ОД на МВР свързана с отбраната и сигурността не попадаща в
класификацията държавна тайна" по Закона за защита „а класифицираната информация.(чл.
150, т. 11 от ПП на Закона за МВР).
7. Кореспонденция с ТД „ДАНС", относно проучване на лицата за достъп до
класифицирана информация, съгласно чл. 17 ал. 1 т.8 от Закона за ДАНС.
8. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не
попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната
информация.
9. Кореспонденция с войскови формирования, свързана с отбраната и сигурността не
попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната
информация.(чл.43 от ЗОВС ).
10. Сведения и факти, свързани с режимно снабдяване на населението във военно
време (чл. 43 от ЗОВС).
11. Сведения и факти, свързани с отсрочването на резервисти и техника-запас от
повикване във Въоръжените сили при мобилизация.(чл. 43от ЗОВС).
12. Сведения и факти свързани с държавния резерв и военновременните запаси (чл. 9
от закона за държавните резерви и военновременни запаси).
13. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване за
надеждност на лицата, съгласно чл.4, ал. 1 от ЗЗЛД и чл.70, ал. 3 от ЗЗКИ.
14. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и
обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, по
смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната
информация.

15. Кореспонденция свързана е информация за релокация на защитени лица съгласно
Закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство.
16. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства
съставляващи служебна тайна.
17.
Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни и системи
за управление на мрежови ресурси, опериращи с информация, класифицирана като
служебна тайна.
Ш.Определям реда за нейното използване, както следва:
III.
1.на всички носители /хартиен, CD, дискети, и др./ върху които се създава,
обработва и съхранява информация, класифицирана като служебна тайна да се поставя
ниво на класификация “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”;
111.2.
C информация класифицирана като служебна тайна могат да работят само
служители, чиито длъжности фигурират в списъка, определен от ръководителя на
организационната единица със заповед;
111.3.
Маркиране, регистрация, отчет, размножаване, извадки от документи, пренасяне
и унищожаване на носители, съдържащи информация класифицирана като служебна тайна
с ниво на клисификация “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ” се извършва съгласно
изискванията на ЗЗКИ и правилника за неговото прилагане;
111.4.
Информация, съдържаща служебна тайна може да бъде предоставяна на
държавни органи, частни фирми и лица само след разрешение на ръководителя на
организационната единица при спазване изискванията на нормативните документи;
III.
5.Забранява се на длъжностните лица да запознават или предоставят информация,
класифицирана като служебна тайна на други служители /лица/, които нямат пряко
служебно отношение и чиито длъжности не са включени в заповедта, задължително се
спазва принципа “ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ЗНАЕ”;
IV. Съхраняването на информацията с ниво на класификация "За служебно
ползване" да се извършва съгласно изискванията на чл.12, ал. 5от Наредбата за системата от
мерки, способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за
условията и реда за тяхното използване;
V. С информация и документи, невключени в настоящата заповед се работи по
компетентност;
VI.Ha основание чл.21, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация, настоящата заповед да се постави на сайта на Общината
VII.C настоящата заповед и списъка на категориите информация, класифицирана
като служебна тайна да бъдат запознати всички длъжностни лица, имащи достъп до такава
информация, срещу подпис за отговорността, която носят при допускане на нарушение;
Контрол по изпълнение на заповедта, с цел недопускане на нерегламентиран достъп
до информация, класифицирана като служебна тайна, възлагам на Служителя по
сигурността на информацията щОбА-Ардино.

инж. ИЗЕТ ШАБ
Кмет на община Д

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568

e-mail: ardino@abv.bg

