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СПИСЪК 

на 

категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в 

Община Каспичан, подлежащи на класификация като служебна тайна 

 

1. Информация, относно подготовка на икономиката и 

населението на общината за отбрана по чл. 43, ал.2 от Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република Българи, която не с държавна тайна по 

смисъла на чл.25, приложение №1 от Закона за защита на класифицираната 

информация; 

2. Протоколи от заседанията на Общинския съвет по сигурността 

по чл.44, ал.1 и ал.З от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, свързани с дейностите по отбранително- 

мобилизационната подготовка на общината и съдържащи информация, 

която не е държавна тайна по смисъла на чл.25, приложение №1 от Закона 

за защита на класифицираната информация; 

3. Информация във връзка с надеждното функциониране, 

сигурност, независимост и защита на електронните съобщителни мрежи 

във връзка с чл.17 от Закона за електронните съобщения, която не е 

държавна тайна по смисъла на чл.25, приложение №1 от Закона за защита 

на класифицираната информация; 

4. Информация, във връзка с регистрирането, съхраняването и 

предоставянето на статистически данни, свързани с отбранително-

мобилизационната подготовка на общината, с общата система за сигурност 

на общината със сигурността информационните системи или мрежи, която 

не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил 

неблагоприятно на интересите на общината или би увредил друг 

правнозащитен интерес, съгласно чл.27а, ал.2 от Закона за статистиката; 

5. Информация, свързана с режимното и ограничително 

снабдяване на населението във военно време, която не е държавна тайна по 

смисъла на чл.25, приложение №1 от Закона за защита на класифицираната 

информация; 

6. Информация, свързана с държавния резерв и военно-

временните запаси във връзка с военновременното планиране, която не е 
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държавна тайна по смисъла на чл.25, Приложение №1 от Закона за защита 

на класифицираната информация; 

7. Обобщена информация, свързана с организирането 

(осигуряването) на документалната, персоналната и физическата сигурност 

на класифицираната информация в Община Каспичан, която не е държавна 

тайна по смисъла на чл.25, Приложение №1 от Закона за защита на 

класифицираната информация. 

8. 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 ЗЗКИ; 

9. Кореспонденция получена от други организационни единици с 

гриф за сигурност "За служебно ползване", оформени съобразно 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и т.4 от 

Задължителните указания на ДКСИ, относно класифицирането като 

служебна тайна. 

 

 

 


