
СПИСЪК 
 на  категориите информация, създавана и съхранявана в организационна единица "Община 

Мездра”, град Мездра, област Враца, класифицирана като служебна тайна 

 

Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от община Мездра, която не е 

държавна тайна, нерегламентирания достъп, до която би се отразил неблагоприятно на 

интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес /чл.26 ал.1 от ЗЗКИ/. 

1.      Планове, материали, справки, информация и местата за провеждане на мероприятия, на 

които се разглеждат въпроси, съдържащи класифицирана информация /на осн. чл.75 от ЗЗКИ/; 

2.      Данни, относно организацията и техническото оборудване на системите за оповестяване, 

сигурност и охрана на община Мездра /на осн. Рздел І, т.2 от Приложение № 1 към чл. 25 от 

ЗЗКИ/; 

3.      Съдебни дела и преписки с прокуратурата и следствието, когато включват информация, 

представляваща служебна тайна /на осн. чл.26, ал.1 от ЗЗКИ/; 

4.      Съдебните дела и решения на съда, относно осиновените деца /на осн. чл.16 от Закона за 

закрила на детето/. Документация, свързана с настойничество и попечителство. 

5. Информация, предоставена от кандидати и участници в обществени поръчки и посочена от тях 

като конфиденциална. 

6. Информация от досиетата на държавните и служителите по трудови правоотношения. 

Поименни щатни разписания и ведомости за заплати. 

7. Информация, съдържаща позиции, становища и мнения във връзка с настоящи или предстоящи 

преговори, водени от кмета на общината или общинския съвет. 

8. Информация, свързана с проектиране, изграждане и функциониране на електронни системи и 

мрежи в структурата на общинската администрация. Пароли, кодове за достъп до електронни 

данни, мрежови ресурси и мрежи функциониращи по ЗЗКИ. 

9. Информация във връзка с подадени сигнали за корупция и конфликт на интереси, както по 

отношение на лицата подали сигнала, така и по отношение на лицата, натоварени с неговото 

разглеждане. 

10. Информация, свързана с дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на 

общината. Информация, свързана с работата на Общинския съвет за сигурност. 

11. Сведения и факти, свързани с държавния резерв и военновременните запаси. 

12. Информация, която по ЗЗЛД е класифицирана като лични данни. 

 

 


