
 

Информационни масиви, използвани от Община Правец 

 

Списък регистри, за които се прилагат мерки при начално ниво на защита 

съгласно Закона за защита на личните данни 

 

1. Регистър на трудовите злополуки 

2. Семейни регистри до 1978 г. (202 тома) 

3. Емлячни регистри – само на хартиен носител 

4. Регистър на съставените Актове за установяване на административни нарушения 

5. Регистър на заявленията за участие в процедура за предоставяне на концесия по 

реда на ЗК 

6. Регистър на договорите (направление ОС) 

7. Регистър на проведените търгове и конкурси по ЗОС 

8. Регистър на лицата, поставени под настойничество и попечителство  

9. Регистър на лицата, ползващи социални услуги в защитени жилища 

10. Регистър на лицата, ползващи социални услуги в Център за социална 

рехабилитация и интеграция 

11. Регистър на лицата, ползващи социални услуги в Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания 

12. Регистър на лицата, ползващи социални услуги в Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора 

13. Регистър на лицата, ползващи социални услуги в Домашен социален патронаж 

14. Регистър на възпитателните дела, организирани от МКБППМН 

 

 

Регистри, за които се прилагат мерки при начално и средно ниво на защита 

съгласно Закона за защита на личните данни 

 

 

1. РЕГИСТРИ НА АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ – чл. 83 (1) от ЗГР 

1.1. Регистър за раждане 

1.2. Регистър за граждански брак  

1.3. Регистър за смърт 

2. Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения, средствата за 

подслон и местата за настаняване  

3. Регистър на издадените разрешения за търговска дейност на открито  

4. Регистър на таксиметровите превозвачи 

5. Регистър на пчелините и пчелните семейства 

6. Регистър на издадени наказателни постановления 

7. Регистър на подадените декларации по чл. 14 от ЗМДТ 

8. Регистър на подадените декларации по чл. 17 от ЗМДТ 

9. Регистър на подадените декларации по чл. 32 от ЗМДТ 

10. Регистър на подадените декларации по чл. 54 от ЗМДТ 

11. Регистър на издадени документи по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ 



12. Регистър на подадените декларации за облагане с патентен данък – чл. 61н от 

ЗМДТ 

13. Регистър на подадените декларации за определяне ТБО според количеството 

битови отпадъци - чл. 64, чл. 65 от ЗМДТ 

14. Регистър на подадените декларации за освобождаване от ТБО - чл. 64, чл. 65 от 

ЗМДТ 

15. Регистър на издадените Актове за установяване на задължения – чл. 106, чл. 107, 

ал. 3 от ДОПК 

16. Регистър на издадените Актове за прихващане и възстановяване – чл. 128 от 

ДОПК 

17. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 

18. Регистър на жалби, сигнали и предложения 

19. Регистър на договорите  

20. Регистър на местните поделения на вероизповеданията  

21. Регистър на издадените скици – извадка от действащ подробен устройствен план 

22. Регистър на издадените визи за проектиране 

23. Регистър на одобрените инвестиционни проекти 

24. Регистър на издадените разрешения за строеж 

25. Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 

56 от ЗУТ 

26. Регистър на издадените разрешения за поставяне на РИЕ по чл. 57 от ЗУТ 

27. Регистър на сградите в режим на етажна собственост 

28. Регистър на пътните превозни средства с животинска тяга 

29. Регистър на наемателите на общински жилища 

30. Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове 

31. Регистър на нуждаещите се от жилища 

32. Регистър на издадените разрешения за прокопаване на терени, общинска 

собственост. 

 

 

Регистри, за които се прилагат мерки при начално, средно и високо ниво на 

защита съгласно Закона за защита на личните данни 

 

1. РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - чл. 23 (2) и (3) от ЗГР 

1.1. Регистър на българските граждани  

1.2. Регистър на чужденците по чл. 3 ал. 2 т. 2 от ЗГР 

1.3. Регистър на починалите  

2. Архивен регистър на населението 

3. Регистър на държавните служители 

4. Регистър на служителите по трудово правоотношение 

 

 


