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ИНСТРУКЦИЯ 

ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ,КОНТРОЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, 
ПУБЛИКУВАНА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО, ИНФОРМАЦИЯТА В 

МРЕЖОВАТА СИСТЕМА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ В 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Целта на тази инструкция е: 
1. Да гарантира ефикасното използване на компютрите; 
2. Да гарантира, че служителите ще използват предоставените им компютри и 

Интернет връзка в съответствие с изпълнението на служебните им задължения и само за тази 
цел; 

3. Да предотврати възможно застрашаване целостта на информацията в мрежовата 
инфраструктура на общината. 

Чл.2. Всички компютри са свързани чрез мрежа и не се толерира никакво 
застрашаване на тази система. 

Чл.З. Инструкцията важи за всички служители(ръководители и изпълнители), работещи в 
Община Добричка, гр. Добрич. 

Чл.4. Достъпът до Интернет, електронната поща и компютърното оборудване, осигурени 
от и предоставени на Община Добричка, гр. Добрич са само за служебно ползване, 
Използването им за лични цели е забранено. 

Чл.5. Забранява се достъпа до компютърните файлове на други служители, освен 
личните. Разрешение за това дава съответния потребител, при наличието на основателна 
причина. 

Чл.6. За да се следи изпълнението на тази инструкция е възможно да се извърши 
мониторинг на компютрите, включително преглед на съдържанието па файловете в 
компютрите. Това става с разрешението на ръководството на община Добричка. 

•V 

РАЗДЕЛИ. ВЪТРЕШНАМРЕЖА 

Чл. 7. Правилата за достъп на служителите гарантират по-добрата организация, по-ефективна 
работа с компютърната техника, по-висока сигурност и включват следните задължителни 
изисквания: 

1. Техниката да се използва изключително и само за служебни цели; 
2. Логическият достъп на служителите е подробно описан в създадените групови и 

индивидуални акаунти на сървъра - домейн контролер. Той се определя от експерта по 

http://www.dobrichka.bg


„Информационно обслужване и технологии"(ИОТ) на общината, в зависимост от това с кои 
звена в организацията комуникира даденият служител и какви мрежови приложения ползва; 

3. Не се позволява инсталирането на какъвто и да е нов и реконфигурирането от 
потребителите на вече инсталиран софтуер и хардуер както и самостоятелни опити за 
поправка или подобрения на горепосочените. При съмнение за възникнал проблем 
незабавно се уведомява експертът по „Информационно обслужване и технологии; _ 

4. Не се позволява използването на внесени отвън софтуер и хардуер; 
5. Използването на внесени отвън информационни носители(оптични дискове, дискети, 

флаш памети и др,) става при условие, че първо те се сканират за наличието на вируси. Ако 
антивирусният софтуер намери такива, носителите не се използват; 

6. Не се допускат външни лица до сървърното помещение, сървърните шкафове и 
техниката за интернет - връзка, с изключение на техници от оторизирани фирми, и то само 
придружени от експерта по „Информационно обслужване и технологии"; 

7. В сървърното помещение температурата не трябва да надвишава 20 градуса и 
влажността на въздуха не трябва да е повече от 55 %. Експерта по „Информационно 
обслужване и технологии" трябва да води дневник със стойностите които са измерени всеки ден в 
помещението; 

8. Единствено копие на ключовете до споменатите места има само експертът по 
„Информационно обслужване и технологии" и дежурен по ОБСС и УК; 

9. Не се допуска достъпа на външни лица до компютърната техника в канцелариите в 
сградата на общината; 

10. Служителите не могат да отстъпват паролите си за достъп до системата ца други 
служители, външни лица, роднини и приятели; 

11. Паролите за достъп на всички служители, описани по видове приложения се съхраняват 
от експерта по „Информационно обслужване и технологии"; 

12. В заключващи се шкафове се съхраняват направените архивни копия на базите-данни в 
общината. 

Чл.8. (1) Всеки служител има лична парола и персонална идентификация. 
(2)Всеки служител е длъжен да запази персоналната идентификация и лична парола и да 

не ги предоставя за използване от други лица. 
(3)Дължината на паролата трябва да е най-малко 8 знака, като знаците да са комбинация 

от числа, букви и символи. 
Чл. 9. Правата за достъп до идентификационни файлове на крайния потребител варират в 

зависимост от това как се използва приложението(права за писане и права за четене) и отговарят 
на следните изисквания: 

1. Даденият достъп да съдържа минимум привилегии; 
2. Да бъде достатъчен за адекватно изпълнение на служебните задължения на крайния 

потребител. ^ 
Чл. 10. Следните дейности са строго забранени: 

1. Опити за неоторизиран достъп до компютърната система; 
2. Предоставяне на пароли за достъп до компютърната система или мрежа на външни лица; 

Повредата или разрушаването на компютърното оборудване, софтуер или информация; 
3. Инсталирането на софтуерни програми неотносими към пряката служебна работа без 

разрешение от ръководството и от експерта по „Информационно обслужване и технологии", 
както и инсталирането на нелегален софтуер. 

РАЗДЕЛ III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 



Чл. 11. (1) Използването на неподходящи или обидни Интернет страници, като порнографски 
сайтове е забранено. 

(2) Достъпът до Интернет става чрез Internet Explorer - браузър, инсталиран от 
експерта по „Информационно обслужване и технологии". При възникнал проблем, във връзка 
функционалността на посочения браузър, експертът по „Информационно обслужване и 
технологии" инсталира алтернативен такъв. 

Чл.12. Не се разрешава използването на Интернет връзката за гледане на видео или 
филми от служителите, което значително намаляват скоростта на връзката за ̂ другите 
служители. 

Чл.13. Правилата за достъп на служителите до Интернет включват следните задължителни 
изисквания: 

1. Не се толерира влизането в Интернет - сайтове с неизвестно съдържание; 
2. Използването на чат - програми е единствено и само за служебна цел; 
3. Не се разрешава инсталирането на други чат-програми, освен Skype; 
4. Инсталирането на Skype става от експерта по „Информационно обслужване и технологии", 

след съгласуване с прекия ръководител; 
5. Не се разрешава тегленето на файлове с неизвестно съдържание от Интернет. Ако 

има нужда от това се обръщайте към експерта по „Информационно обслужване и 
технологии"; 

6. Ползването (отварянето) на изтеглени файлове от Интернет пространството (сайтове, 
лични пощи, форуми, чат-програми и др.) във връзка с изпълнение на служебните задължения, 
става при условие, че първо те се сканират за наличието на вируси. Ако антивирусният 
софтуер намери такива, файловете се изтриват незабавно; 

Чл.14. (1) E-mail адресите в община Добричка са само за служебна цел. 
(2) Достъпът до електронна поща се осъществява чрез Outlook Express. 
(3) Наличие на електронни пощи имат служителите в Приложение 1 към настоящата 

инструкция, което е неразделна част от нея; 
(4) Нова електронна поща се прави от експерта по „Информационно обслужване и 

технологии", след съгласуване с прекия ръководител; 
Чл.15. Правилата за достъп и използването на електронната поща, включват следните 

задължителни изисквания: 
1. Служителите не трябва да отварят съобщения, получени от неизвестен получател или 

неизвестна Интернет страница. Такива съобщения се изтриват незабавно; 
2. Прикачените файлове към съобщенията, получени в служебните пощи се отварят при 

условие, че първо те се сканирани за наличието на вируси. Ако антивирусният софтуер намери 
такива, файловете се изтриват незабавно; 

3. Старите съобщения, които вече не са необходими с оглед изпълняването на 
служебните задължения, трябва да бъдат периодично изтривани; 

4. Служителите трябва да преместват важната информация от получените съобщения в 
отделни файлове върху техните компютри. 

РАЗДЕЛ IV. КОПИРНА,ПРИНТЕРНА И ДРУГА ТЕХНИКА 

Чл.16. (1) Не се допуска: 
1. Самостоятелни опити за поправка на принтерна, копирна и друга техника. При съмнение 

за съществуващ проблем служителите следва да се обръщат към технически сътрудник-
домакин, а при негово отсъствие към експерта по „Информационно обслужване и технологии"; 



2. Работата на външни лица с наличната копирна, принтерна и друга техника, както и 
техни опити за отстраняване на възникнали проблеми, освен на лица - служители на 
оторизираните за това фирми, със знанието на системния администратор; 

(2) Смяната на тонер-касети и отстраняването на заседнали листи да се извършва на място, 
само от обучени за това служители. 

РАЗДЕЛ V. АРХИВИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ (ИЗТРИВАНЕ) НА ЕЛЕКТРОННИ 
ДОКУМЕНТИ 

Чл.17. Създадените файлове от служителите на персоналните им компютри, както запазените 
файлове от съобщенията в електронните пощи, които вече не са необходими с оглед 
изпълняването на служебните задължения се изтриват периодично. 

ЧлЛ8. (Изменен със Заповед№1391 от 30.09.2016г.) (1 )3а да се избегне риска от загуба 
на информация, поради срив в компютърната система, ежемесечно служителите в 
общинската администрация, да архивират създадените файлове и папки съдържащи 
електронни документи и на външен носител (външен хард диск). 

(2) (Нов със Заповед №1391 от 30.09.2Q16r.) Външните носители с архивираната 
информация, да се съхраняват от директорите на дирекции/ началник отдели/ ръководители 
на звена, като същите ги предоставят на служителите в началото на всеки месец за 
актуализиране на информацията. 

Чл.19. Изтриването на информацията от външния носител е по преценка на служителя и 
става чрез форматиране на съответното устройство. 

§1. Ръководителите и служителите в общинска администрация са длъжни да познават й спазват 
разпоредбите на настоящата инструкция. 

§2. Контролът по спазването й се осъществява от Секретаря на Общината. 
§3. Инструкцията влиза в сила от датата на утвърждаването й със заповед на Кмета на община 

Добричка и се обявява на общодостъпно място. 
§4. Промени в настоящата инструкция се извършват със заповед на Кмета на община Добричка. 

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ТОпмг.т' 

Съгласували: 
Соня Георгие 
Секретар 

Минко Минков , п у/ 
Ст.жспертИОТ Ч 5" Г 

Диана Господинова, 
Мл. експерт ЦУИ & 



Приложение 1 

1 Тошко Петков tpetkov@dobrichka.bg 
2 Добринка Петрова kmet@dobrichka.bg 
3 Дико Иванов divatiov@dobrichka.bg 
4 Иван Иванов i_ivanov@dobrichka.bg 
5 Илдъз Юнус i_yunus@dobrichka.bg 
6 Секретар sekretar@dobrichka.bg 
7 АПИОТУС APIOTUS@dobrichka.bg 
8 Петя Славова р slavova@dobrichka.bg 
9 УТСОСПООС tsus@dobrichka.bg 
10 Звено за вътрешен одит ZVO@dobrichka. bg 
11 Главен счетоводител gl.schetovoditel@dobrichka.bg 
12 Главен архитект gl.architekt@dobrichka.bg 
13 Главен експерт ТРЗ Trz@dobrichka.bg 
14 Главен експерт ЧР Choveshki Resursi@dobrichka.bg 
15 Младши експерт ИОТ it@dobrichka.bg 
16 Експерт ЛБД Население Ibd 1 @dobrichka.bg 
17 Старши експерт Гражданско 

състояние 
Ibd_2@dobrichka.bg 

18 Официална поща obshtina@dobrichka.bg 
19 ЦУИ-1-во работно място zuig_l@dobrlchka.bg 
20 ЦУИ-З-то работно място zu ig_3 @dobrichka.bg 
21 Веселка Петрова v_petrova@dobri chka.bg 
22 Ели Даскалова daskalova@dobrichka.bg 
23 Росица Георгиева r_georgieva@dobrichka.bg 
24 Нели Димова n_dimova@dobrichka.bg 
25 МДТ mdt@dobrichka.bg 
26 Даниела Тодорова d_todorova@dobrichka.bg 
27 лолхан Вейсел g_veisel@dobrichka.bg 
28 Лрена Петкова irena_petkova@abv .b g 
29 Диана Койчева d_koicheva@dobrichka.bg 
30 Антоанета Василева a_vasileva@dobrichka.bg 
31 Дирекция ФСД fsd@dobrichka.bg 
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