РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ЗАПОВЕД
№ 57
Разград 20.04.2011 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
ЗАПОВЯДВАМ:
Определям Списък на категориите информация създавана, обработвана и
съхранявана в Областна администрация Разград, подлежаща на класификация
като служебна тайна, както следва:
1. Документи /справки/ изготвени във връзка с отбранителномобилизационната подготовка на населението в съответствие със Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, Постановления на
Министерски съвет и Указания на Министъра на отбраната, непопадащи в
списъка на категориите информация, подлежаща на класификация, като
държавна тайна /съгласно приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на
класифицираната информация/.
2. Документи, съдържащи лични данни на граждани подадени във връзка
с обезщетяването им по реда на Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти и Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица.
3. Информация, съдържаща отбелязвания в актовите книги на актовете за
държавна собственост на недвижими имоти свързани с чл. 70, ал. 2 от Закона
за държавната собственост.
4. Получени данни по повод участието на кандидати в обявени процедури
по реда на Закона за обществените поръчки, и Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки свързани с посоченото от тях финансово
състояние на фирмата, както и данните свързани с предложените оферти.
5. Информация от служебните досиета на настоящи и бивши служители в
администрацията, съдържаща лични данни.
6. Данни за възнагражденията на служителите в администрацията.
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7. Детайлна информация за състоянието и техническите параметри на
локалната компютърна мрежа и техника.
8. Специализирана информация, относно посещенията на чуждестранни
лица и делегации.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Служителя по
сигурността на информацията в Областна администрация Област Разград.
Заповедта да се сведе до знанието на служителите в администрацията за
сведение и изпълнение.
Списъкът е публичен, съгласно чл. 21, ал. 5 от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация.

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
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