ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА
ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД
№ 364
гр.Брезово, 30.05. 2013 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.26 ЗЗКИ и чл.21, ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗЗКИ
О Б Я В Я В А М:
1. Списък на категориите информация, подлежащи на класификация
като служебна тайна в Общинска администрация Брезово:
1.1. Всички данни отнасящи се до трансфера на средства от и по
банковите сметки на общината;
1.2. Сведения за системите и организацията на сигурността и
охраната на общината;
1.3. Финансови отчетни документи за дейността на общината,
свързани с активите и пасивите й, с изключение на подлежащите на
публикуване;
1.4. Сведения относно водени преговори, съдържанието на сключени
договори с вътрешни и външни контрагенти, техния характер и
условията по тях, документи съставени при изпълнението на
договори;
1.5. Съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието, когато
включват информация представляващи служебна тайна;
1.6. Документация за настойничество и попечителство;
1.7. Конкурсни и тръжни документи;
1.8.Поименни щатни разписания, лични данни на работниците и
служителите и личните им трудови дела; на външни лица по договори.
1.9. Информация по заплащане на служители и на външни лица по
договори;
1.10.Разгласяването на работни материали, становища, финансови
ревизии, проверки, проекти и документация, отнасящи се до финансовата
дейност на общината;
1.11.Данни относно организацията и техническото оборудване на
отделите по сигурността и охраната;
1.12.Постъпили в общината документи на други организации и фирми,
които са определени от тях за служебна тайна;

1.13.Обобщени сведения за сградите и обектите на общината – скици,
архитектурни, строителни, вентилационни и други планове, схема на
компютърната мрежа.
2. Служителите от общинска администрация Брезово са длъжни да
пазят информацията, представляваща служебна тайна по т.1, като я
използват само при изпълнение на служебните им задължения, спазвайки
принципа „необходимост да се знае”.
3. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служителя по
сигурността на информацията – г-н Димитър Томов.
Заповедта да се доведе до знанието на всички служители от
Общинска администрация Брезово, боравещи с класифицирана
информация – служебна тайна и по-високите степени на класификация.
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