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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

       ДО 

       КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО, в Министерството на финансите бяха актуализирани вътрешните 

правила и процедури, касаещи работа с лични данни. В тази връзка, приложено Ви изпращаме   

бланката на новото искане за създаване/промяна/изтриване на потребителски права в 

Информационната система за общините (ИСО)/Регистър „Общински дълг“ (РОД), както и 

описанието на ролите и потребителските права за работа с тях. Новата бланка следва да бъде 

използвана от датата на настоящото писмо и попълвана, съгласно указания ФО № 25/2015 г. и 

ФО № 14/2016 г. Исканията може да бъдат изпращани на хартиен носител в Министерството 

на финансите, дирекция „Финанси на общините“ или сканирани (подписани и подпечатани) на 

следните имейли: 

1. за работа с ИСО (вкл. и ИСО – счетоводни) – l.popov@minfin.bg и/или 

ana.vasileva@minfin.bg; 

2. за работа с РОД – d.yankova@minfin.bg и/или g.tonova@minfin.bg.  

Напомняме отново, че за работа със системите е необходимо в общината да има 

издадена заповед на кмета за определяне на общинските служители за работа с тях.  

Във връзка с изискването за прикачване на документи в РОД обръщаме внимание, че е 

необходимо да бъдат прегледани прикачените в регистъра договори за дълг и ако в тях се 

съдържат лични данни (съгласно определението в чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните 

данни), документите следва да бъдат свалени, личните данни заличени, след което 

документите отново да бъдат прикачени към съответния дълг.     

Приложения: 

1. Приложение № 1 „Искане за създаване/промяна/изтриване на потребителски 

права в ИСО/РОД“; 

2. Приложение № 2 „Роли и потребителски права за работа с ИСО и РОД 

 и съответните им модули“. 
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