
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 
                              
 
                                                                               

З А П О В Е Д 
 

    №332 
гр. Търговище 04.09.2012 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, 3 и 5 от Правилника 
за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация   
 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 
 

                 I. Отменям моя заповед №369/17.10.2011г. 
                II. Обявявам  списък на категориите  информация създавана, обработвана и 
съхранявана  в Областна администрация Търговище, подлежаща на класификация като 
„служебна тайна“,  както следва: 

1. Информация, представляваща служебна тайна съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 4 
и т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ относно обобщени сведения и 
указания по отсрочване от повикване на резервисти и техника при мобилизация за 
нормално функциониране на икономиката;  

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

3. Информация относно мнения, препоръки, становища и консултации, водени от 
Областна администрация Търговище, 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/;  

4. 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 класифицирана информация и 
изисква специални мерки за сигурност;  
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5. Информация относно специалното оборудване на стаята на дежурния по 
Областен съвет по сигурност, непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25, 
Приложение № 1 от Закона за защита на класифицираната информация, раздел I, т.2 и 
3;  

6. Информация относно оптично-кабелните връзки в сградата на Областна 
администрация Търговище и в пунктовете за управление, непредставляваща държавна 
тайна по смисъла на чл. 25, Приложение № 1 от Закона за защита на класифицираната 
информация, раздел I, т.2 и 3;. 

7. Информация относно охраната и системата за видеонаблюдение в сградата на 
Областна администрация Търговище и в пунктовете за управление, непредставляваща 
държавна тайна по смисъла на чл. 25, Приложение № 1 от Закона за защита на 
класифицираната информация, раздел I, т.3;   

8. Информация относно указания на Междуведомствения съвет по въпросите на 
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, 
непредставляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25, Приложение № 1 от Закона за 
защита на класифицираната информация, раздел I, т.8;   

9. Информация относно състоянието и дейностите по отбранително-
мобилизационната подготовка на област Търговище, непредставляваща държавна тайна 
по смисъла на чл. 25, Приложение № 1 от Закона за защита на класифицираната 
информация, раздел I, т.8;   

 10 Работни материали, становища, резултати от финансови ревизии, проверки, 
проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на Областна 
администрация, съдържащи класифицирана информация „служебна тайна”; 
 
 11. Постъпили в Областна администрация документи на други, министерства, 
ведомства и организации, които са определени от тях за „служебна тайна”; 
 
          12. Информация свързана с правилата за защита на класифицираната 
информация в Областна администрация Търговище в качеството й на организационна 
единица, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. 
 
          13. Категориите сведения определени от различни нормативни документи за  
„служебна тайна”. 

 
  Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществя лично. 
 
 
 
 
ЕЛКА СТАНЧЕВА 

За Областен управител на област Търговище 

Съгласно Заповед 118/04.04.2012 г. 
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