СПИСЪК
на създаваните и съхранявани в Комисията за енергийно и водно регулиране категории
информация, класифицирана като служебна тайна
1. Информация, класифицирана като служебна тайна от енергийни предприятия, ВиК
оператори, държавни органи, органи на местното самоуправление и други лица, която
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) придобива и съхранява при осъществяване
на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за енергията от възобновяеми
източници;
2. Информация, която КЕВР създава и съхранява, в случаите в които нейният обем,
обхват и съдържание може да разкрие информация по т. 1;
3. Информация, която КЕВР придобива, създава и съхранява във връзка с работата на
органите на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и на институциите,
органите и организациите на Европейската общност, маркирана с гриф за сигурност
„RESTRICTED“ (за служебно ползване), съгласно действащите споразумения, сключени между
Република България и НАТО, съответно Европейския съюз;
4. Планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;
5. Планове за задълженията на служителите при привеждането на КЕВР в готовност за
работа във военно време, както и за защита на класифицираната информация при положение на
война, военно или друго извънредно положение;
6. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване на
надеждност на лицата съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и чл. 70, ал. 3
от Закона за защита на класифицираната информация;
7. Информация, свързана с предоставяне или обмен на класифицирана информация
между Република България и друга държава или международна организация, когато в договора
съществува клауза, че представената или обменена информация подлежи на защита;
8. Информация, която е свързана с изпълнението на функциите и задачите на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и с реализирането на правомощията на органите й,
или е получена в резултат на тази дейност, нерегламентираният достъп до която би се отразил
негативно на интересите и сигурността на държавата, на дейността на ДАНС, на нейните
служители във връзка с изпълнението на службата им или на трети лица (пар. 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“).
Списъкът е приет от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 150 от
13.07.2017 г., т. 6 на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за енергетиката.

