ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Списък на категориите информация, подлежащи на
класификация като „служебна тайна“ в Община
Созопол, както следва:
1. Данните, съдържащи се в делата по проучване и надеждност,
ако същите не представляват класифицирана информация
държавна тайна – чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на
класифицираната информация, във връзка с чл. 15 от Правилника
за прилагане на Закона за защита на класифицираната
информация;
2. Данните, съдържащи се в делата по проучване и надеждност за
издаване на удостоверение за сигурност, ако същите не
представляват класифицирана информация държавна тайна – чл.
70, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация,
във връзка с чл. 179 от Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация;
3. Информация относно средствата за опазване на данъчната и
осигурителната информация и на информацията, представляваща
служебна тайна по Закона за Националната агенция за приходите –
чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите;
4. Информация
относно
проектиране,
изграждане
и
функциониране на информационни системи и мрежи за предаване
на данъчна и осигурителна информация, информация за
критериите за селекция и анализ на риска във връзка с
осъществяване на данъчно-осигурителен контрол върху лица,
произвеждащи и търгуващи с военна и специална продукция,
както и върху такива, които са рискови за икономическата
сигурност на държавата, информация за действията по
осъществяване на вътрешен контрол и вътрешна сигурност по
Закона за Националната агенция за приходите - чл. 14, ал. 4, т. 2
до 6 от Закона за Националната агенция за приходите;
5. Статистическа информация, свързана с отбраната на страната, с
вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на
организационните единици, информационните системи или мрежи,
специализирани анализи и изследвания и с друга информация,

която не е държавна тайна, но регламентирания достъп до която
би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, или би
увредил друг правно защитен интерес – чл. 27а, ал. 2 от Закона за
статистиката;
6. Определените от Министерския съвет на Република България
документи и сведения, свързани с подготовката и извършването на
приватизационните сделки по Закона за приватизацията и
следприватизационнен контрол – чл. 27, ал. 2 от по Закона за
приватизацията и следприватизационнен контрол;
7. Информация, която е свързана с изпълнението на функциите и
задачите на Държавната агенция „Национална сигурност“ и с
реализирането на правомощията на органите ѝ, или е получена в
резултат на тази дейност, нерегламентираният достъп до която, би
се отразил негативно на интересите и сигурността на държавата,
на дейността на агенцията, на нейните служители във връзка с
изпълнение на службата им, или на трети лица - § 1, т. 3 от
Допълнителната разпоредба на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“;
8. Класифицирана
информация,
маркирана
с
ниво
на
класификация за сигурност „За служебно ползване“ и предоставена
от друга държава или международна организация по силата на
влязъл в сила за Република България международен договор,
съдържащ разпоредби за защита и обмен на на класифицирана
информация.

Списъкът е одобрен със заповед № 8-Z-297/17.02.2014 г. на
Ръководителя на ОЕ – Община Созопол – Катя Стоянова.
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