
 

Списък 
на категориите класифицирана информация, съставляваща 

служебна тайна в Авиоотряд 28 

Заповед на генералния директор на Авиоотряд 28 РД-12-37/22.04.2016г. 
 

№ 

Категории информация Правно 

основание 

1. Данните в делата по проучванията за надеждност (до ниво 

Поверително) на Авиоотряд 28, ако същите не представляват държавна 

тайна. 

Чл.70, ал.3 от 

ЗЗКИ във връзка 

с чл.15 от 

ППЗКИ 

2. Статистическа информация, свързана със сигурността на 

организационните единици, информационните системи или мрежи, 

специализирани анализи и изследвания и с друга информация. Която не 

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

неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг 

правозащитен интерес.  

Чл.27а, ал.2 от 

Закона за 

статистиката 

3. Информация за общите основно стандарти за опазване на гражданското 

въздухоплаване от актове за незаконна намеса: 

- Изисквания и процедури за контрол на достъпа. 

- Изисквания и процедури за проверка на превозни средства, 

проверка за сигурност и претърсване за сигурност на 

въздухоплавателните средства. 

- По отношение на товара и пощата – процедури за одобряване 

или определяне на пълноправните контрольори, познати изпращачи и 

регистрирани изпращачи и на задълженията, изпълнявани от тях. 

- Изисквания и процедури за контрол на сигурността на поща и 

материали на въздушен превозвач. 

- По отношение на стоките, предназначени или за летището – 

процедури за одобряване или определяне на пълноправните доставчици 

и познатите доставчици и на задълженията, изпълнявани от тях. 

- Определяне на критичните части на зоните с ограничен достъп. 

- Изисквания за подбор и обучение на персонала. 

- Специални процедури за сигурност или освобождаване от 

контрол на сигурност. 

- Технически спецификации и процедури за одобряване и 

използване на оборудване за сигурност. 

- Изисквания и процедури за действие относно потенциалните 

нарушители. 

- Мерки за сигурност, изискани от трета държава, ако тези мерки 

се различават от общите основни стандарти, по отношение на полети от 

летище в държава членка на ЕС до или над съответната трета държава. 

- Докладите на Комисията за проверка на летищата, оператори и 

образувания по сигурността на въздухоплаването и отговорите на 

компетентните органи, в които се посочват мерките, предприети за 

премахване на констатираните пропуски. 

Чл.18 от 

Регламент (ЕО) 

№300 на 

Европейския 

парламент и на 

Съвета, относно 

общите правила в 

областта на 

сигурността на 

гражданското 

въздухоплаване. 

4. Данните за здравословното състояние на работниците и служителите и 

информацията от и за медицинските прегледи, предоставени от 

работодателя или упълномощените от него длъжностни лица. 

Чл.287, ал.3, 

Чл.313а от 

Кодекса на 

труда 

Забележка. Списъкът е публикуван на интернет страницата на Авиоотряд 28 


