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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл. 1.  Настоящата инструкция се издава на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за 
защита на личните данни и Наредба № 1 от 30 януари 2013 година за минималното 
ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и 
допустимия вид защита. 

Чл. 2. Целта на Инструкцията е да определи минималното ниво на технически и 
организационни мерки при обработване и съхранение на лични данни и допустимия 
вид защита 

Чл. 3. За целите на настоящата Инструкция понятието „Лични данни” представлява 
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. 

  

II. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА 

Чл. 4. Регистрите, съдържащи лични данни в Общинска администрация Хисаря са: 

1. Регистър за управление на човешките ресурси – главен специалист „Човешки 
ресурси”; 

2. Регистър за декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за 
предоствратяване и разкриване на конфликт на интереси – гл. специалист 
„Човешки ресурси”; 

3. Регистър за нотариални заверки – гл. специалист „Организационно и 
техническо обслужване на ОбС; 

4. Регистър на категоризираните обекти – гл. експерт „Търговия, транспорт и 
организация на движението”; 

5. Регистър на пчелните семейства – младши експерт „Селско стопанство, гори”; 
6. Регистър на тютюнопроизводителите и площите за отглеждане на тютюн” – 

младши експерт „Селско стопанство, гори” 
7. Регистър на домашните любимци - младши експерт „Селско стопанство, гори”; 
8. Регистър на имотите – гл. спецалист КРВП; 
9. Регистър на разрешенията за строеж – главен архитект; 
10. Регистър на удостоверенията за въвеждане на строеж в експлоатация – гл. 

специалист КРВП; 
11. Картотечен регистър – ЛРК, АР, АБ, АС – специалисти ГРАО; 
12. Регистър за удостоверения за данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК – гл. експерт 

„Приходи”, мл. експерт „Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 
13. Регистър за декларации по чл. 14 от ЗМДТ – гл. експерт „Приходи”, мл. експерт 

„Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 
14. Регистър за декларации по чл. 54 от ЗМДТ - гл. експерт „Приходи”, мл. експерт 

„Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 
15. Регистър за декларации по чл. 61 от ЗМДТ гл. експерт „Приходи”, мл. експерт 

„Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 
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16. Регистър за удостоверения за декларирани данни - гл. експерт „Приходи”, мл. 
експерт „Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 

17. Регистър за уверения за липса на задължения по ЗМДТ - гл. експерт 
„Приходи”, мл. експерт „Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 

18. Регистър за платен данък на МПС - гл. експерт „Приходи”, мл. експерт 
„Приходи”, техн. изпълнител „Касиер приходи”; 

19. Регистър финансово-счетоводна дейност – счетоводител и касиери; 
20. Регистър „Възнаграждения и осигуровки” – счетоводител и касиери. 

 

Чл. 5. Технически мерки на физическата защита се изразяват в: 

1. Прибиране и заключване на описаните по-горе регистри в шкафове за 
съхранение след приключване на работата с тях; 

2. Заключване на работните помещения след края на работното време, по време 
на обедните почивки; 

3. Наличие на инсталиран СОТ в канцелариите на служителите, които работят с 
лични данни и където се съхраняват регистрите; 

4. Осигурена охрана (дежурни оперативни), които не допускат граждани в 
сградата след края на работното време. Служителите, които идват в сградата 
на Общинска администрация в извънработно време се подписват в тетрадка, 
която се съхранява при оперативен дежурен, като се вписва час на пристигане 
и час на напускане на сградата; 

5. Наличие на пожароизвестителни системи и пожарогасителни средства в 
сградата на Общинска администрация Хисаря на достъпни места. 

Чл. 6. Мерките по персонална защита се изразяват в: 

1. Достъп до личните данни в посочените по-горе регистри имат само 
служителите, работещи с тях при изпълнение на служебните си задължения и 
на други лица, ако това е предвидено в нормативен акт; 

2. Определените служители за работа с регистри отговарят за защитата на 
личните данни във водените от тях регистри; 

3. Служителите, които обработват личните данни са запознати с нормативната 
уредба в областта на защита на личните данни; са запознати с политиката и 
ръководствата за защита на личните данни; опасностите за личните данни, 
обработвани от администратора. 

4. Служителите, които обрабоват лични данни подписват декларация за 
неразгласяване на лични данни, до които са получили достъп при повод 
изпълнението на задълженията си. 

Чл. 7. Мерките по документална защита се изразяват в: 

1. Съхранение на информацията от посочените по-горе регистри на хартиен и на 
електронен носител; 

2. Достъп до регистрите с лични данни в Общинска администрация Хисаря имат 
само лица, определени със Заповед на Кмета на Общината; 

3. Забранява се даването на лични данни от Регистрите на Община Хисаря на 
служители на Общинска администрация, които не работят пряко с тази 



 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

материя, на физически и юридически лица с изключение на предвидените в 
Закона за защита на личните данни случаи; 

4. Промяната или прекратяването на оторизиран достъп до регистрите се 
осъществява само със Заповед на Кмета на Община Хисаря; 

5. Архивирането или унищожаването на регистрите се осъществява само със 
Заповед на Кмета на Община Хисаря, съгласно утвърдената номенклатура на 
делата; 

6. В случайте на установяване на нерегламентиран достъп до лични данни, 
унищожаване на лични данни, виновно или инцидентно, следва да се 
докладва  незабавно на Кмета на Община Хисаря чрез доклад, включващ 
информация за времето на установяване на инцидента, лицето при което се 
съхраняват данните и лицето, установило инцидента. 

Чл. 8. Мерки по защита на информационните системи: 

1. Системният администратор осигурява надеждна защита на информационните 
масиви от нерегламентиран достъп; 

2. Системният администратор под контрола на Секретаря на Община Хисаря 
следва да осигурят различни нива на достъп до информация на служителите, 
съгласно служебните им задължения; 

3. Системният администратор да създаде механизми за предотвратяване на 
достъп до регистрите на служители, различни от оторизираните. 
 

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 9. (1) Определям за лице, отговарящо за защитата на личните данни Даниела 
Николова – началник отдел „Административно обслужване” в Общинска 
администрация Хисаря.  

(2) Лицето по ал. 1 съвместно с лицата отговарящи за воденето на регистрите по чл. 
4 изготвят оценка и нива на въздействие, нива на защита на всеки отделен регистър, 
съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. 

(3) Служителят по ал. 1 има право да извършва проверки по начина на работа и 
съхраняването на регистрите с лични данни, да прави предложения относно 
подобряване на организацията на работа с личните данни и да докладва за 
нарушения. 

Чл. 10. Контрол по изпълнение на Инструкцията възлагам на Секретаря на Община 
Хисаря. 

Чл. 11. Инструкцията да се доведе до знанието на всички служители в Общинска 
администрация Хисаря срещу подпис. 

 

................ ......г.     КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

гр. Хисаря        ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 


