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СПИСЪК  НА  КОНКРЕТНИТЕ ФАКТИ, СВЕДЕНИЯ И 

ПРЕДМЕТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛУЖЕБНА ТАЙНА  В ДКЕВР 
(Утвърден с решение на комисията по т.5 от протокол № 33/23.03.2009г.на 

основание чл. 18, ал.1 от Закона за енергетиката) 
 

 
1. Информация, относно събития, дейности, нарушения и повреди, засягащи 

здравето и безопасността на населението, с изключение на тази информация, която е 
изготвена и предадена на БТА и на средствата за масово осведомяване;  

2. Ако не са класифицирани с по-високо ниво на сигурност, във връзка с 
Решение № 755/21.09.2004 г. на МС,  сведенията за специалните системи и съоръжения, 
които осигуряват управлението на АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ПАВЕЦ, подстанциите на ВН/СрН, 
елементите от електропреносната система и електроразпределителните мрежи в 
страната, подземните газови хранилища, елементите от газопреносната система и 
газоразпределителните мрежи в страната; 

3. Мерки и организационно-технически средства, касаещи режима на охрана 
(планове и сведения за броя и дислокацията на охраната) и физическата защита, схеми, 
системи и документи, свързани с организацията и контрола на сигурността, 
организацията на охраната и пропускателния режим на енергийните предприятия, 
обекти, елементите от електропреносната мрежа високо и средно напрежение и 
съоръжения, елементите от газопреносната мрежа високо налягане и съоръженията към 
тях; 

4. Критерии, планове, проекти и описания на системите за осигуряване на 
надеждно енергоснабдяване на потребителите и гарантиране на енергийните ресурси. 
Данни, характеристики, проекти, технологии, програмни продукти, ноу-хау, 
технически решения и патенти (изобретения и полезни модели), свързани с 
изграждането и експлоатацията на електроцентралите, системите за автономно и 
централизирано телеуправление и телеконтрол, ако не са класифицирани като 
информация с по-високо ниво на сигурност или не са интелектуална собственост на 
други лица, когато нерегламентираният достъп до тях би се отразил неблагоприятно на 
интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес. 

5. Информация за параметрите, структурата и причините на аварийността, 
използваемостта и отказите на основните и спомагателните съоръжения на 
електроенергийната и газопреносната системи, както и информацията за преднамерени 
повреди и аварии в системата; 

6. Информация, обосноваваща нормите на натрупване на резерв от горива за 
работа при бедствия, аварии и катастрофи и при кризи от военен характер, както и 
документи, свързани с формулиране предложенията на министъра на икономиката и 
енергетиката за използване на резервите от нефт, нефтопродукти и природен газ в 
страната; 

7. Информация относно идентификацията и оценката на риска от големи 
аварии и превантивни мерки при изграждането на нови енергийни обекти, както мерки 
и средства за ограничаване на последствията от тях; 

8. Информация, данни и документи, изготвени за и от кадастъра, касаещи 
стратегически и особено важни обекти от енергетиката, във връзка с прилагане на 
Закона за кадастъра и имотния регистър; 

9. Схеми на административни, производствени сгради, специалните помещения 
и съоръжения, разпределение, предназначение и разположение на служителите и 
специалните помещения; 
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10. Информация, свързана с изследователска работа със съществено значение за 
интересите на енергетиката, поръчана от държавни органи, когато информацията не е 
класифицирана като държавна тайна и нерегламентираният достъп до нея би се отразил 
неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен 
интерес; 

11. Информация относно технически, технологични и организационни решения, 
чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на 
държавата или друг правнозащитен интерес, ако не е класифицирана с по-високо ниво 
на сигурност, във връзка с разпоредбите на чл. 25 от ЗЗКИ; 

12. Информация, която ДКЕВР придобиват, създават и съхраняват за целите на 
регулирането, и чието разгласяване може да застраши търговския интерес на 
заявителите и лицензиантите; 

13. Информация за организацията, методите и средствата, служещи за опазване 
на класифицираната информация, представляваща държавна тайна, ако информацията 
не е класифицирана с по-високо ниво на сигурност, във връзка с разпоредбите на чл. 25 
от ЗЗКИ; 

14. Информация, свързана с регулиране на дейностите по производството, 
преноса и разпределението на електрическа енергия, преноса, транзитния пренос, 
разпределението и съхраняването на природен газ, обществената доставка, търговията 
и снабдяването с електрическа енергия и природен газ, управлението на 
електроенергийната система, организирането на пазар на електрическа енергия и 
производството и преноса, доставката и разпределението на топлинна енергия, когато 
нерегламентираният достъп до тях би се отразил неблагоприятно на интересите на 
държавата или би увредил друг правнозащитен интерес; 

15. Информация, свързана с регулирането на цените, достъпността и качеството 
на водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от експлоатационните 
предприятия за водоснабдителните и канализационните услуги, когато 
нерегламентираният достъп до тях би се отразил неблагоприятно на интересите на 
държавата или би увредил друг правнозащитен интерес; 

16. Информация, свързана с предоставяне или обмен на класифицирана 
информация между Република България и друга държава или международна 
организация, когато в съответния международен договор съществува клауза, че 
предоставената или обменената информация подлежи на защита; 

17. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и 
обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, 
по смисъла на § 1, т. 15, б. „в” от допълнителните разпоредби на ЗЗКИ; 

18. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване 
за надеждност на лицата, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ. 

 
 

 
 
 


