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ИНСТРУКЦИЯ
за механизма на обработване на лични данни и минималното ниво на технически и
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни при община Стамболово
(Утвърдена със Заповед №65/18.03.2010 г. на Кмета на община Стамболово)
І. Правно основание
Настоящата инструкция се издава на основание чл. 24 ал. 4 от Закона за защита на личните данни
и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 от 7 февруари 2007 г. за минималното ниво на технически и
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (изд. от Комисията за защита
на личните данни, обн. В ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г.)
ІІ. Цели на инструкцията
Настоящата инструкция има за цел да регламентира:
1. Механизмите на водене, подържане и защита на регистрите, съдържащи лични данни в
Община Стамболово:
1.1. Регистър на вероизповеданията – на хартиен и електронен носител
1.2. Регистър на Актове за раждане – на хартиен и електронен носител
1.3. Регистър на Актове за смърт – на хартиен и електронен носител
1.4. Регистър на Актове за граждански брак – на хартиен и електронен носител
1.5. Регистър на удостоверенията за постоянен адрес – на хартиен и електронен носител
1.6. Регистър на удостоверенията за настоящ адрес – на хартиен и електронен носител
1.7. Регистър на актовете за частна общинска собственост – на хартиен и електронен
носител
1.8. Регистър на актовете за публична общинска собственост – – на хартиен и електронен
носител
1.9. Регистър по ЗОП – на хартиен носител
1.10. Регистър по НВМОП – на хартиен носител
1.11. Регистър на общинските предприятия – на хартиен носител
1.12. Регистър на търговските дружества с общинско участие – на хартиен носител
1.13. Регистър за концесиите – на хартиен носител
1.14. Регистър за разрешение за търговия
1.15. Регистър за маркирана дървесина (Книга за ползване) – на хартиен носител
1.16. Регистър на търговските обекти получили лиценз за търговия с тютюн и тютюневи
изделия по ЗТТИ – на хартиен носител
1.17. Регистър на заведения за обществено хранене и развлечения – на хартиен носител
1.18. Регистър на входяща и изходяща кореспонденция – електронен
1.19. Регистър на болничните листи – електронен
1.20. Регистър за достъп до обществена информация
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1.21. Дневник на получени и съхранявани служебни книжки – на хартиен носител
1.22. Дневник за издаване на нови служебни книжки – на хартин носител
1.23. Дневник за издаване на трудови книжки – на хартиен носител
1.24. Регистър на Декларациите по чл.14 от ЗМДТ – електронен
1.25. Регистър на Декларациите по чл.17 от ЗМДТ – електронен
1.26. Регистър на Декларациите по чл.54 от ЗМДТ – електронен
1.27. Регистър на Декларациите по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ – електронен
1.28. Регистър за удостоверения за данъчни оценки – електронен
1.29. Регистър за удостоверения за декларирани данни – електронен
1.30. Регистър за Наказателни постановления - – на хартиен и електронен носител
1.31. Регистър на Актовете за установяване на административни нарушения - – на хартиен
и електронен носител
1.32. Регистър ДДС – на хартиен и електронен носител
1.33. Регистър за строителни разрешения - – на хартиен и електронен носител
1.34. Регистър за въвеждане в експлоатация - – на хартиен и електронен носител
1.35. Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси (ЗРПКИ).
1.36. Регистър на входяща и изходяща поща с гриф секретно – на хартиен носител
1.37. Регистър за квалифицирана информация – на хартиен носител
1.38. Регистър входящи с гриф - на хартиен носител
1.39. Регистър изходящи с гриф – на хартиен носител
1.40. Регистър изходящи без гриф – на хартиен носител
1.41. Регистър с разрешение за достъп с гриф – на хартиен носител
1.42. Регистър за магнитни носители с гриф – на хартиен носител
1.43. Регистър за печати и щемпели с гриф – на хартиен носител
2. Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и тяхната отговорност при
неизпълнение на тези задължения.
3. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от
неправомерно обработване, случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна,
незаконно разкриване на достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от
всички други незаконни форми на обработване на лични данни.
ІІІ. Определяне на нива на чувствителност за обработваните лични данни и
препоръчителен вид на носителя на данните за трайно съхраняване (хартиен,
електронен, технически)
1. Форми на водене на регистъра
Формите на водене на регистрите са указани в т. 1 на раздел ІІ от настоящата Инструкция, като
данните се набират в изпълнение на нормативни задължения.
2. Достъп до лични данни има само обработващият /операторът на лични данни – съответните
длъжностни лица с правомерен достъп, като възможността за предоставяне другиму достъп до
личните данни при обработката им е ограничена.
3. Когато личните данни се въвеждат на технически носител - твърд диск на компютър (на
отделно работно място и свързан в локална мрежа на общината), то достъпът до личните данни е
защитен и непосредствен само от страна на оператора на лични данни. Софтуерните продукти са
адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни.
4. Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни има
само обработващият /операторът на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове, известна
на него, а в негово отсъствие на служителя, определен като негов заместник съгласно длъжностната
характеристика или прекия му ръководител. Защитата на електронните данни от неправомерен
достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на
антивирусни програми, периодично архивиране на данните на сървъра на огледален диск.
ІV. Определяне на лицата, които отговарят за обработката на лични данни и
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организационна процедура за обработването им
1. Длъжностните лица и организационната процедура за обработване на лични данни са
утвърдени във вътрешните правила, инструкции, заповеди и наредби, относно действащото
законодателство в местното самоуправление.
2. Осигуряването на достъп на лицата до личните данни се сигурява под формата на:
2.1 Устна справка
2.2 Писмена справка
2.3 Преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова
2.4 Предоставяне на копие от исканата информация.
3. При подаване искане за осигуряване на достъп представляващият администратора служител
разглежда заявлението за достъп или разпорежда на обработващия/оператора на лични данни да
осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на достъп,
освен в случаите, когато няма техническа възможност или това би довело до неправомерно
обработване на исканата информация. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасянето по
него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече
време за събиране личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на
администратора.
4. Решението се съобщава писмено на заявителя лично срещу подпис или по пощата с обратна
разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено
правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за
предоставяне достъп може да се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.
5. Контролиран е достъпът на служителите в общината при обработване на лични данни във
връзка със:
5.1 Техническите и програмно-информационните ресурси, използвани при обработката и
защитата на личните данни
5.2 Информационните носители и извършваните действия по тяхното регистриране,
преместване, подреждане, копиране, преобразуване и друг вид обработка
5.3 Личните данни в регистрите, както и контрол на лицата, извършващи действия по
обработване на личните данни съгласно предоставените им права
5.4 Разполагането, поддържането и преместването на техническите ресурси, използвани за
обработка на личните данни.
6. Системният администратор провежда редовна профилактика на компютърните и
комуникационните средства, включваща и проверка за вируси, за нелегално инсталиран софтуер,
на целостта на базата данни, както и архивиране на данни, актуализиране на системната
информация и др.
V. Нива на защита на личните данни
1.
В зависимост от рисковете при обработване на личните данни и вида им се
определят следните нива на защита: начално и средно.
2.
Мерките за защита, класифицирани при начално ниво, се предприемат за всички
регистри с лични данни, обработвани само на хартиен носител.
3.
Мерките за защита, класифицирани при начално и средно ниво, се предприемат за
всички регистри с лични данни, обработвани на хартиен и технически носител, в компютърна
система на локален компютър или в мрежа, несвързани с обществената мрежа.
VІ. Мерки при начално ниво на защита
1. Тези мерки са за посочените в т. 1, раздел ІІ регистри с лични данни, обработвани
само на хартиен носител.
2. Общинските служители имат оторизиран достъп само до данни и ресурси, необходими
за изпълнение на техните задължения, като помещенията, в които работят се заключват, а за
определени служби се осигурва заключване на шкаф/каса за съхранение на регистъра.
3. При инциденти служителите докладват на преките си ръководители в съответствие с
вътрешните правила, което задължително включва регистриране на инцидента, времето на
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установяването му, лицето, което го докладва, лицето, на което е бил докладван, последствията
от него и мерките за отстраняването му.
4. Предоставянето, промяната или прекратяването на оторизиран достъп до регистри се
извършва от кмета на общината или от оторизирани от него служители.
5. Унищожаването на регистрите се извършва по разпореждане на администратора –
кмета на общината или изрично упълномощено от него лице.
6. Временните регистри трябва да отговарят на съответното ниво за сигурност и се
унищожават веднага след отпадане на целите, за които са били създадени.
VІІ. Мерки при средно ниво на защита
1. Средното ниво на защита на личните данни изисква следните допълнителни мерки за
защита:
1.1. Възможност за установяване самоличността на лицето, отговорно за сигурността.
1.2. Създаване на архивни копия и възстановяване на данни.
1.3. Периодични проверки се извършват, за да се наблюдава спазването на правилата и
мерките, които трябва да се предприемат за отстраняване на нарушенията.
При поискване на Комисията за защита на личните да се представят резултатите във връзка с
този периодичен контрол.
2. Само надлежно оторизираните служители съгласно служебните си задължения могат да
имат достъп до помещенията, където се намират информационни системи с лични данни.
3. Системнит администратор следи достъпа до регистрите, получавани и/или предавани на
технически носител или по електронен път в локалната мрежа, която позволява прякото или
косвеното идентифициране на вида данни, датата и времето, изпращащия, как са обработени
получените/изпратените данни, както и получателя, който трябва да е надлежно оторизирано
лице.
4. Носителите, съдържащи лични данни могат да се разпространяват само ако данните са
криптирани или е използван друг механизъм, гарантиращ, че данните не могат да се четат или
променят при пренасянето им.
5. Архивните копи и процедурите за възстановяване на данни се съхраняват на различно
местоположение от мястото на компютърното оборудване, обработващо данните, и във всички
случаи се предприемат мерките за сигурност, изисквани в наредбата на КЗЗЛД.

Съгласувал:
ВИКТОР ПЕЙЧЕВ
Юрист на община Стамболово

Изготвил:
МОХАМЕД ИЗЕТ
Секретар на община Стамболово

4

