РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ РД-20-61
гр. Силистра, 04.12.2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 26, ал. 3 от Закона за
защита на класифицираната информация и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на
закона за защита на класифицираната информация,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. ОТМЕНЯМ Заповед № РД-20-22/18.04.2016 г.
ІІ. ОБЯВЯВАМ Списък на категориите информация, подлежаща на класификация
като служебна тайна за сферата на дейност на областна администрация Силистра:
1.
информация, представляваща служебна тайна, съгласно чл. 25 от Закона за
държавния служител;
2.
информация относно мнения, препоръки, становища и консултации, водени
от Областна администрация Силистра, свързана с оперативната подготовка на актове,
издадени от администрацията, нямащи самостоятелно значение – чл. 7 и чл. 13 от Закона
за достъп до обществена информация;
3.
документи, свързани с подготовката и провеждането на обществена
поръчка, когато дейността е предмет на класифицирана информация и изисква специални
мерки за сигурност;
4.
информация относно специалното оборудване на стаята на дежурния по
Областен съвет по сигурност;
5.
информация относно оптично-кабелните връзки в сградата на Областна
администрация Силистра и в пунктовете за управление;
6.
информация относно състоянието и дейностите по отбранителномобилизационната подготовка на област Силистра, непредставляваща държавна тайна по
смисъла на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ;
7.
разработени от Областна администрация Силистра планове, справки,
сведения, доклади и други документи, свързани с отбраната и сигурността на областта,
непредставляващи държавна тайна по смисъла на Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ;

8.
личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на
лицата, освен ако в сбора от материалите в делото има информация с по-високо ниво на
класификация за сигурност на информацията (чл. 15 ППЗЗКИ);
9.
получени материали от други институции, съдържащи информация,
класифицирана като „служебна тайна“;
10.
информация, представляваща служебна тайна, във връзка с регистрирането,
съхраняването и предаването на статистически данни, по смисъла на чл. 22 от 3акона за
статистиката.

В изпълнение на чл. 21, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация, настоящата заповед да се публикува на интернет
страницата на Областна администрация Силистра.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служителя по сигурността на
информацията в Областна администрация Силистра.
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