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Утвърждавам: ................................. 

Директор на  

Регионална здравна инспекция – Враца  

 

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ   

 

 
СПИСЪК  

 

на категориите информация в Регионална здравна инспекция – гр.Враца, подлежащи на 

класификация като служебна тайна 

 

 

Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или 

органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп 

до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг 

правнозащитен интерес, съгл. чл.26, ал.1 от ЗЗКИ 

 

Правомощия на ръководител на организационната единица - д-р Орлин Димитров, във връзка 

с класифицирането като Служебна тайна, може да бъде създавана в РЗИ, съхранявана, 

обработвана или предоставена от Министерство на здравеопазването и други организации, 

служби или ведомства. 

 

Списъкът на категориите информация включва: 

 

1. Мерките и организационно-техническите средства, касаещи режима на охрана, 

физическата защита на РЗИ-гр.Враца,  здравните заведения, лаборатории и др., ако не 

представлява държавна тайна; 

2. Планове, материали, справки, информация и местата от провеждане на съвещанията, на 

които се разглеждат въпроси, съдържащи класифицирана информация, ако не са 

класифицирани с по-високо ниво за сигурност; 

3. Схеми, системи и документи, свързани с организацията и контрола на сигурността, 

организация на охраната и пропускателния режим на обектите от здравната мрежа, ако 

не представлява държавна тайна; 

4. Схемите на сградата на РЗИ-гр.Враца, разпределение, предназначение и разположение 

на служителите и специалните помещения. Схемите, местоположението и техническите 

характеристики на сигнално-охранителната техника. Организацията на сървърната 

мрежа и информационна система, ако не представлява държавна тайна; 

5. Данни и сведения за местонахождението и характеристиките на скривалища, укрития, 

складове, лаборатории и постове за наблюдения, както и за средства за защита на личния 

състав, ако не представлява държавна тайна; 

6. Информация, данни и документи, изготвени за и от кадастьра, касаещи стратегически и 

особено важни обекти от здравната мрежа, във връзка с прилагане на Закона за 

кадастъра и имотния регистър, ако не са класифицирани като държавна тайна; 
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7. Специални планове и картни листове, на които са нанесени обекти с важно значение за 

икономическата сигурност на страната и данни за тях, в т.ч. и на обектите от 

здравеопазването, ако не са класифицирани с по-високо ниво за сигурност; 

8. Документи, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, които не 

представляват дьржавна тайна; 

9. Информация, обосноваваща нормите за натрупване на резерв от лекарства и медицински 

изделия за работа при бедствия и/или кризи от военен характер; 

10. Личните данни, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не 

представляват класифицирана информация - държавна тайна; 

11. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност за издаване на 

удостоверение за сигурност, ако същите не представляват класифицирана информация 

държавна тайна; 

12. Класифицирана информация, маркирана с ниво на класификация за сигурност ”За 

служебно ползване” и предоставена от друга държава или международна организация 

по силата на влязъл в сила за Република България международен договор, съдържащ 

разпоредби за защита и обмен на класифицирана  информация; 

13. Документи на управителни органи на търговски дружества от системата на 

здравеопазването, свързани с изпълнение на функциите им по управлението на 

дружествата; 

14. Предложения (оферти) на фирми по обявени търгове-при избор на изпълнители, 

доставчици и данни за участниците в тръжни процедури; 

15. Информация относно донорите и реципиентите, резултатите от проведените 

лабораторни изследвания, всяка единица взета кръв и кръвни съставки, дейностите по 

вземане, диагностика, преработване, етикетиране, документиране, разпределяне, 

съхраняване и употреба на кръв и кръвни съставки и информацията относно 

унищожаването на всяка единица кръв и причините за това; 

16. Информация за здравословното състояние на лица, проведено лечение и данни 

представляващи лекарска тайна на болния, получена в РЗИ, във връзка с необходимостта 

от извършване на проверки по обстоятелствената част при прокурорски постановления 

вследствие оплаквания на граждани; 

17. Информация свързана с опазването на лекарска тайна, извън случайте регламентирани 

в законодателството; 

18. Информацията в регистьра на лечебните заведения, които извършват дейности по 

вземане, диагностика, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и кръвни 

съставки; 

19. Информация относно данните за пациенти лекувани по Метадоновите програми; 

20. Статистическа информация, свързана със сигурността на Министерство на 

здравеопазването, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и 

изследвания или с друга информация, която не е държавна тайна, но 

нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на 

министерството или би увредил друг правно защитен интерес; 

21. Данни от проведени изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия и 

свързаните с тях документации; 

22. Подробни сведения във връзка с разрешен внос на лекарства с изключение на обобщени 

справки; 

23. Информация станала известна при извършването на специлизираните медицински и 

психологични изследвания или лечение; 
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24. Информация свързана със здравословното състояние на пациенти, получена от съдебни, 

административни и органи на изпълнителната власт до приключване на съответните 

проверки и получаване на официални становища; 

25. Информация свързана с осиновено дете, кандидатосиновителите и тяхното 

здравословно състояние; 

26. Фактите и обстоятелствата, които длъжностните лица, упражняващи държавен здравен 

контрол, научават при изпълнение на своите задължения, с изключение на случаите, 

когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите; 

27. Лични данни на лица заразени с вируса на СПИН; 

 

 

 

Списъкът по чл. 21 от ППЗЗКИ във връзка с изпълнение на чл. 26 от ЗЗКИ е отворен и подлежи 

на допълване при промяна в нормативната база.  

Документите и материали, съдържащи класифицирана информация служебна тайна се 

маркират с гриф за сигурност "За служебно ползване".  

Достъп до материалите, съдържащи информация, представляваща "служебна тайна" имат 

служителите, заемащи съответните длъжности в дирекциите, спазвайки принципа 

"необходимост да се знае". 
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