
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

 

№ РД-18-30 

 

 

Монтана, 01.06.2018 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 и ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за защита на класифицираната информация 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

 Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна 

тайна в сферата на дейност на Областна администрация Монтана, както следва: 

1. Указания на Областния управител на област Монтана, свързани с планирането и 

подготовката на областта за отбрана и с организирането на отбранително-

мобилизационната подготовка, които не попадат в класификацията „държавна 

тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация; 

2. Разработени от Областна администрация Монтана планове, справки, сведения, 

доклади и други документи, свързани с отбраната и сигурността на областта, 

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

класифицираната информация; 

3. Информация, свързана със снабдяването на населението в областта във военно 

време, която не попада в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита 

на класифицираната информация; 

4. Документи, свързани с отсрочване на запасните и техниката-запас, които не 

попадат в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на 

класифицираната информация; 

5. Кореспонденция с министерства и ведомства и техните структури, свързана с 

отбраната и сигурността на страната и областта, която не попада в 

класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната 

информация; 

6. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност на служители от 

Областна администрация Монтана, освен ако в сбора от материалите и/или от 

документите от делото има информация с по-високо ниво на класификация за 

сигурност на информацията;   

7. Информация от доклади и протоколи от извършени проверки по материали и 

документи, съдържащи информация, класифицирана като „служебна тайна“; 
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8. Документи, свързани с подготовката и провеждането на обществена поръчка, 

отнасяща се за дейности по отбраната и сигурността на страната или областта; 

9. Документи и сведения за имоти държавна собственост, свързани със сигурността 

и отбраната на страната и областта, които не попадат в класификацията 

„държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация; 

10. Получени материали от други институции, съдържащи информация 

класифицирана като „служебна тайна“. 

 

 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 Монтана. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служителя по сигурността на 

информацията в Областна администрация Монтана. 

  

 

 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ             /П/ 

Областен управител на област Монтана 
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