МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ ФК-09-18
гр. София, 23.01.2018 г.

На основание чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл. 21, ал.
1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/,
НАРЕЖДАМ:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Обявявам „Списък на категориите информация, създавана в Агенцията за държавна
финансова инспекция, подлежаща на класифициране като служебна тайна” /съгласно
Приложение № 1/.
Служителите на Агенцията изготвящи и подписващи документи съдържащи
класифицирана информация, при маркиране и определяне на грифът за сигурност,
основно да се ръководят от глава четвърта на Закона за защита на класифицирана
информация /”Маркиране на информацията”/, глава пета, раздел ІІ на ППЗЗКИ
„Класифициране на информацията”/ и „Списъка” по т.1.
Списъкът да се публикува в интернет страницата на Агенцията и се предоставя на
заинтересованите лица и институции и на всички служители от Агенцията.
Заповедта да се доведе до знанието на директорите на дирекции и всички служители на
АДФИ.
Настоящата заповед отменя Заповед № ФК 09-23 / 06.02.2015 г
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на агенцията и
служителя по сигурността на информацията.
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Приложение №1
Към заповед № ФК 09-18 / 23.01.2018 г.
СПИСЪК
на категориите информация, създавана в Агенцията за държавна финансова инспекция,
подлежаща на класификация като служебна тайна, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ
I. Информация, свързана с инспекционната дейност.
Доклади за финансови инспекции, съставени при извършени проверки на:
1. бюджетни организации;
2. държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в общинските
предприятия;
3.търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала;
4.търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т.2 или т. 3;
5.юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско
имущество;
6.юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които
държавата участва пряко или косвено в имуществото им;
7. получателите на държавни помощи, лицата, финансирани със средства от държавния
или от общинските бюджети, по международни договори или програми на Европейския
съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон - по отношение разходването на тези средства,
когато нерегламентираният достъп до тях би се отразил неблагоприятно на интересите на
държавата, или би увредил друг правнозащитен интерес.
II. Информация извън обхвата на инспекционната дейност.
1. Документи и материали, съдържащи факти и обстоятелства, разгласяването на
които би причинило ограничени вреди на държавата, по смисъла на §1, т.15, б.”в” от
допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.
2. Личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата
съгласно чл. 4, ал. 2, от ЗЗЛД и чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ.
ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

(п)

ГЕОРГИ НАЧЕВ

Стр. 2

