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УТВЪРЖДАВАМ: 

ТРЕНДАФИЛ ВЕЛИЧКОВ  /П/ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА  

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

28.09.2022г. 

гр. ПАЗАРДЖИК 

 

  

Приложение към Заповед № АД-193/28.09.2022 г. 

 

 

 

СПИСЪК 
 

НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО 

СЛУЖЕБНА ТАЙНА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ В 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАЗАРДЖИК 

 

 

Съгласно Чл. 26, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация 

(ЗЗКИ) „Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните 

органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, 

нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на 

държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.“ 

 

1. Информацията по чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 15 и с чл. 179 

от Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната 

информация (ППЗЗКИ): 

1.1. Данните, съдържащи се в делата за проучване за надеждност, ако 

същите не представляват класифицирана информация Държавна тайна; 

1.2. Данните, съдържащи се в делата за проучване за надеждност за 

издаване на удостоверение за сигурност, ако същите не представляват класифицирана 

информация Държавна тайна; 

1.3. Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за 

класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по 

Закона за защита на класифицираната информация; 

1.4. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, 

не попадаща в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на 

класифицираната информация; 

1.5. Кореспонденция с ТД "ДАНС", относно проучване на лицата за достъп до 

класифицирана информация, съгласно чл. 17 ал.1 т.8 от Закона за ДАНС. 

2. Информация по чл. 43 от Закона отбраната и въоръжените сили 

на Република България, с изключение на тези, изготвени във връзка с чл. 114, 
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ал. 2 от ППЗЗКИ и чл. 44 от Закона отбраната и въоръжените сили на 

Република България: 

2.1. Указания на Областен управител, свързани с дейността по 

„Отбранително-мобилизационната подготовка“; 

2.2. Въпросници за провеждане на изпити за допускане до изпълнение на 

длъжността от дежурните по Областен  и общински съвет за сигурност; 

2.3. Кореспонденция с войскови формирования, свързана с отбраната и 

сигурността не попадаща в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на 

класифицираната информация; 

2.4. Въпроси по отбраната и сигурността, разработвани от служителя по  

„Отбранително-мобилизационна подготовка" и касаещи само Областния съвет за 

сигурност, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на 

класифицираната информация; 

2.5. Кореспонденцията с Централно Военно окръжие и неговите териториални 

структури във военно време, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в 

класификацията  „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната 

информация; 

2.6. Сведения и факти, свързани с режимното и ограничително снабдяване на 

населението във военно време, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по 

Закона за защита на класифицираната информация. 

 

3. Информация по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена 

информация, при спазване ограничението за защита до две години от 

създаването и: 

3.1. Информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на 

Областен управител на област Пазарджик и няма самостоятелно значение (мнения и 

препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); 

3.2. Информация, която съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи 

или предстоящи преговори, водени от Областен управител или от негово име, както и 

сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. 

 

4. Информация по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

защита на личните данни: 

4.1. Информация, свързана с личните данни, съгласно чл. 37а от ЗЗЛД; 

4.2. Лични данни, представляващи информация, отнасяща се до физическо 

лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано („субект на 

данни") пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по 

един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на 

това физическо лице. 

 

5. Информация по  § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за защита на конкуренцията: 

5.1. "Производствена или търговска тайна" са факти, информация, решения и 

данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на 

правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. 

 

6. Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни и 

системи за управление на мрежови ресурси опериращи с информация 

класифицирана като служебна тайна. 
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