
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
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З А П О В Е Д  

 
№РкД-20-143   

 
Добрич 25.08.2021 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на чл. 26, ал. 3 

от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), чл. 21, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

ОТМЕНЯМ Заповед №РкД-20-71/07.06.2017 г. на Областния управител на област 

Добрич относно обявяване на ссписък на информацията, определена като служебна тайна, 

създавана, обработвана и съхранявана в организационна единица „Областна администрация  

Добрич”, установена като такава в специални закони. 

 

ОБЯВЯВАМ Списък на информацията, определена като служебна тайна, създавана, 

обработвана и съхранявана в Организационна единица „Областна администрация на област 

Добрич”, установена като такава в специални закони, съгласно Приложение №1 към 

настоящата заповед. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите от Областна 

администрация Добрич на които се налага да работят с информация класифицирана, като 

служебна тайна, обявени със заповед на Областния управител.  

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Служителя по сигурността на 

информацията в Областна администрация Добрич – Красимир Трендафилов Куртев. 

 

 

 

 

ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ 

Областен управител на област Добрич 

 

 

 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/
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Приложение №1 

към Заповед №РкД-20-143/25.08.2021 г. 

на Областния управител на област Добрич 

 

СПИСЪК 

на информацията определена, като служебна тайна, създавана,  

обработвана и съхранявана в организационна единица 

„Областна администрация Добрич” 

 

 І. Списък на информацията, определена, като Служебна тайна, създавана в 

организационна единица „Областна администрация Добрич” 

 

 1. Указания на Областния управител свързани с дейността по „Отбранително-

мобилизационна подготовка” (ОМП), непредставляващи държавна тайна по смисъла на чл. 

25, Приложение № 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). (чл. 43 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България). 

 2. Планове, решения и протоколи от заседания на Областния съвет за сигурност 

свързани с дейностите по ОМП съдържащи информация непредставляващи държавна тайна 

по смисъла на чл. 25, Приложение № 1 от ЗЗКИ. (чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България). 

 3. Кореспонденция със структурите на Министерство на отбраната по отношение на 

сигурността непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25, Приложение №1 от 

ЗЗКИ. (чл. 43 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България). 

4. Кореспонденция със структурите на Министерство на вътрешните работи по 

отношение на сигурността непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25, 

Приложение № 1 от ЗЗКИ. (чл. 152 от Закона за Министерство на вътрешните работи). 

5. Сведения и факти свързани с режимното снабдяване на населението във военно 

време (чл. 43 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България). 

6. Обобщена информация от указанията, свързани с отсрочването от повикване при 

мобилизация на резервисти и техника, непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 

25, Приложение №1 от ЗЗКИ. (чл. 43 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България). 

7. Списъци и контролни числа за отсрочването от повикване от мобилизация на личен 

състав и техника касаещи само една организационна единица (чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България). 

8. Сведения и факти свързани с Държавния резерв и Военновременните запаси, 

непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25, Приложение №1 от ЗЗКИ. (чл. 9 от 

Закона за държавните резерви и военновременните запаси). 

9. Информация, представляваща служебна тайна, съгласно чл. 27а, ал. 2 от 3акона за 

статистиката. 

10. Информация относно мнения, препоръки, становища и консултации, водени от 

Областна администрация Добрич, свързана с оперативната подготовка на актове, издадени от 

администрацията, нямащи самостоятелно значение  чл. 13, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

11. Информация относно документи и сведения, представляващи служебна тайна, във 

връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки относно неприлагане на 

процедурите по ЗОП, когато дейността е предмет на информация непредставляващи 

държавна тайна по смисъла на чл. 25, Приложение №1 от ЗЗКИ. 

12. Информация свързана с кадастрални данни, отделни материали и данни от 

имотния регистър, нерегламентиран достъп до които би се отразил неблагоприятно на 

интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес. (чл. 58 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър). 

13. Обобщена информация, свързана с организирането (осигуряването) на 

документалната, персоналната и физическата сигурност на класифицираната информация в 

Областна администрация Добрич, непредставляващи държавна тайна по смисъла на чл. 25, 

Приложение №1 от ЗЗКИ. 
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ІІ. Списък на информацията определена, като Служебна тайна, обработвана и 

съхранявана в организационна единица „Областна администрация Добрич” 

 

1. Създадените документи по т. І от този списък. 

2. Писмата и информацията, получени от други организационни единици с гриф за 

сигурност „За служебно ползване”, оформени съгласно изискванията на ЗЗКИ и т. 4 от 

Задължителните указания на ДКСИ относно класифицирането, като служебна тайна. 


