РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-203
Ловеч, 06.04.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 26, ал. 3 от Закона за
защита на класифицираната информация, във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Н А Р Е Ж Д А М:
Определям списък на категориите информация подлежащи на класификация като
служебна тайна за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч.
1. Информация, относно обобщени указания за отсрочване от повикване във
въоръжените сили (ВС) на резервисти и техника при мобилизация на
територията на Област Ловеч, когато не попада в обхвата на Приложение №1,
към чл. 25 от ЗЗКИ (държавна тайна) – чл. 26, т. 13а от Закона за отбраната и
въоръжените сили;
2. Документи свързани със заявките, утвърждаването и разпределението на
контролните числа за отсрочване от повикване във ВС при мобилизация на
човешките ресурси и техника от общините, търговските дружества,
организациите и предприятията изпълняващи военновременни задачи,
намиращи се на територията на Област Ловеч, когато не попадат в обхвата на
Приложение №1, към чл. 25 от ЗЗКИ (държавна тайна) – чл. 26, т. 13а от Закона
за отбраната и въоръжените сили;
3. Сведения, справки, доклади и други документи, на хартиен и/или магнитен
носител обменяни със структурите на Министерството на отбраната,
министерства и териториалните администрации, съдържащи информация,
касаеща въпросите на отбранително мобилизационна подготовка (ОМП), когато
не попадат в обхвата на Приложение №1, към чл.25 от ЗЗКИ (държавна тайна) –
чл.26, т. 13а от Закона за отбраната и въоръжените сили;
4. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не
представляват класифицирана информация - държавна тайна – чл. 70, ал. 3 от
Закона за защита на класифицираната информация, във връзка с чл. 15 от
Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
5. Статистическа информация, свързана с отбраната на страната, с вътрешната
икономическа сигурност, със сигурността на организационната единица,
информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и
с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп
до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би
увредил друг правнозащитен интерес – чл. 27а, ал. 2 от Закона за статистиката;
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6. Документи и сведения, представляващи служебна тайна, относно неприлагане
на процедури по Закона за обществените поръчки, когато дейността е предмет
на класифицирана информация и изисква специални мерки за сигурност – чл.13,
ал.1, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП);
7. Документи и сведения, представляващи служебна тайна към Актовете за
държавна собственост на имоти, свързани с класифицирана информация,
представляващи държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната –
чл. 70, ал. 2 от Закона за държавна собственост (ЗДС).
Заповедта да се доведе до знанието на служителите в Областна администрация
Ловеч за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се предостави на главен експерт "Информационни
технологии" в Дирекция АПОФУС за публикуване на интернет страницата на Областна
администрация Ловеч.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на ДКСИ – гр. София.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Служителя по
сигурността на информацията в Областна администрация Ловеч.

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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