
Списък – Приложение № 1 

 

 към заповед № РД 13-217/01.11.2019г. на административния ръководител на категориите 

информация, подлежаща на класифициране като служебна тайна. 

 

             I.Тайната на съвещанието при решаването на делата – чл.211, ал.1 от Закон за 

съдебната власт. 

            II.Сведенията, станали известни на съдиите, съдебните помощници и 

съдебните служители в кръга на службата им и засягат интересите на гражданите, 

юридическите лица и държавата – чл.211, ал.2, чл.246б и чл.346 от Закон за съдебната 

власт, във вр. с чл.4, ал.1 от Закон за ДАНС, както следва: 

1. Информация, която не представлява държавна тайна, във връзка с разкриване, 

предотвратяване и противодействие на посегателства срещу независимостта и 

териториалната цялост на страната; 

2. Информация, която не представлява държавна тайна, във връзка с разкриване, 

предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, които накърняват или 

застрашават политическите, икономическите и отбранителните интереси на страната; 

3.Информация, която не представлява държавна тайна за чужди страни или от чужд 

произход, нужна за вземане на решения от висшите органи на държавната власт и 

държавното управление;  

4.Информация, която не представлява държавна тайна, свързана с разкриване, 

предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, насочени към насилствена 

промяна на конституционно установения ред в страната, който гарантира упражняване на 

правата на човека и гражданина, демократично представителство на основата на 

многопартийна система и дейността на институциите, установени от Конституцията;   

5.Информация, която не представлява държавна тайна, свързана с разкриване, 

предотвратяване и противодействие на терористични действия, на незаконен трафик на 

хора, оръжие и наркотици, както и на незаконен трафик на продукти и технологии, 

поставени под международен контрол, пране на пари и други специфични рискове и 

заплахи. 

           III.Информацията, създавана или съхранявана от съда, която не е държавна 

тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на 

интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес – чл.26, ал.1 от 

ЗЗКИ, както следва: 

1.Сведения, съдържащи се в делата за проучване на заемащи или кандидатстващи за 

заемане на длъжност или за изпълнение на задача, свързани с достъп до класифицирана 

информация, получена от службите за сигурност – чл.70 от ЗЗКИ. 

2.Сведения в административни или съдебни производства, засягащи детето -  чл.16 

от Закон за закрила на детето. 

            3.Информация, свързана с оперативно-издирвателната дейност на службите за 

обществен ред и сигурност - чл.8 от Закон за МВР. 

 

                                                                                   Изготвил: 

                                                                       ССИ: 

       /А.Русева/ 


