
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на здравеопазването 
Регионална здравна инспекция - Хасково 

З А П О В Е Д 

гр. Хасково, 2017 г. 

На основание чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на Регионалните 
здравни инспекции и във връзка с чл.26 ал. 3 , чл.21 ал.1 и 2 , чл.22 ал.1 от 
ЗЗКИ и чл.21 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ 

О Б Я В Я В А М 

Списък на категориите информация в Организационната единица 
„Регионална здравна инспекция - Хасково „ ,подлежаща на класификация 
като „СЛУЖЕБНА ТАЙНА" 

Служебна тайна е онази информация ,съдържаща се в материал или документ , 
към която са налице обществени интереси , има опасност от увреждането на 
обществените интереси и при нерегламентиран достъп или разгласяване се 
създават опасности за нанасяне на трудно поправими ,големи или ограничени 
вреди на държавата или защитените със закон интереси. 

Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна 
съдържа създаваната ,обработвана и съхранявана в РЗИ-Хасково и МЗ-София 
информация ,както и предоставяната на структурите от здравната мрежа в 
областта . 

Категориите определени от списъка подлежат на актуализиране в зависимост от 
функциите и задачите за решаване , поставени на РЗИ-Хасково от МЗ, както и 
законовите интереси , които чрез класифицирането на дадена информация се 
защитават. 

Ръководителите на здравни/лечебни заведения в рамките на 
Организационната единица „РЗИ-Хасково", при необходимост могат да допълват 
списъка на категориите информация класифицирана като „служебна тайна „ 
според естеството на задачите им. 

Списък на категориите информация включва: 

1.Факти 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- чл.47 
от Закона за здравето. 

2.Информация относно дейностите по вземане , диагностика ,преработване , 
етикетиране, документиране , разпределение , съхранение и употреба на кръв и 
кръвни съставки, данни на донорите и реципиентите, информация за резултатите 
от проведените лабораторни изследвания, информация за всяка единица взета 
кръв и кръвни съставки, данни за унищожаването на всяка единица кръв и 



причините за това по - чл.36, ал.5 от Закона за кръвта, кръводаряването и 
кръвопреливането и във връзка с чл. 36 ал. 1 от същия закон ,станала достояние 
на служителите от РЗИ-Хасково, по време на проверки и изпълнение на 
служебните им задължения. 

3.Информация за лечебни заведения , в които извършват дейности по вземане , 
диагностика, преработка, съхранение и разпределение на кръв и кръвни съставки 
, както и данни за сериозните инциденти и сериозните нежелани реакции, 
свързани с вземането и употребата на кръв и кръвни съставки - чл.40, ал.5 от 
Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането във вр.Чл.40, ал.1 и ал. 3 
от същия закон, станала известна при и по повод изпълнение на служебните 
задължения на служителите от РЗИ-Хасково. 

4.Информацията по чл. 28, ал. 1, т.2 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химическите вещества и смеси : „Органите по чл. 27, ал. 1 и ал. 
2 имат право да изискват информация и документи и да вземат проби за 
лабораторни анализи във връзка с производството , пускането на пазара 
,употребата, съхранението и износа на химическите вещества и смеси. 

5.Информацията свързана с изпълнение на служебните задължения по 
прилагането на чл.2, чл. 69 и чл. 70 от Правилника за устройството и 
организацията на работа на органите по медицинска експертиза и на 
Регионалните картотеки на медицински експертизи: МЗ И РЗИ-Хасково 
организират и ръководят медицинската експертиза. Контролът върху 
медицинската експертиза се осъществява от / изброяват се всички компетентни 
институции/-РЗИ-Хасково.Експертите от РЗИ-Хасково осъществяват методически 
помощ и контрол по медицинска експертиза на всички лечебни заведения на 
територията на Хасковска област. 

6.Информацията по чл. 32, ал.1 , ал. 2 и чл. 33, ал. 5 от Закона за 
обществените поръчки, касаещи равния достъп на кандидатите или участниците 
за участие в процедурата и да не се създават необосновани пречки пред 
конкуренцията .Също така , възложителят няма право да разкрива информация , 
предоставена му от кандидатите и участници , посочени от тях,като 
конфиденциална. 

7. Информация по чл. 25, ал.1 от Закона за държавния служител : Държавния 
служител е длъжен да защитава класифицираната информация , представляваща 
държавна и служебна тайна , станала му известна при или по повод изпълнение 
на служебните му задължения. 

8.Информация свързана с прилагането на чл. 401, 402, 403 от Кодекса на труда 
, отнасяща се до вътрешноведомствения контрол по спазването на трудовото 
законодателство и свързаното с него задължение за поверителност по този повод. 

9.Информация за събития, дейности, нарушения и други, която се докладва по 
установения ред на М3,с изключение на изготвената и предадена на средствата за 
масова осведомяване, засягащи здравето и безопасността на населението. 

10.Материалите от проверките, извършвани от РЗИ-Хасково по указания от МЗ 
и от държавни органи имащи такива права определени със закон , ако не са 
държавна тайна. 

11.Схеми , системи и документи , свързани с организацията на охраната и 
пропускателния режим на обекти от здравната мрежа. 

12.Схемите, местоположението и техническите характеристики на сигнално 
охранителната техника. 
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13.Организацията на сървърната мрежа и информационната система. 

14.Данни и сведения за местонахождението и характеристиките на скривалища 
, укрития, складове, лаборатории, и постове за наблюдения, както и средства за 
защита на личния състав. 

15. Специални планове и картни листове, на които са нанесени обекти и данни 
с важно значение за икономиката и за сигурността на страната , в това число и на 
обекти от здравеопазването. 

16. Информация, данни и документи за и от кадастъра , касаещи стратегически 
и особено важни обекти от здравната мрежа, съгласно Закона за кадастъра. 

17. Указания и документи по отбранително - мобилизационна подготовка, не 
представляващи държавна тайна по смисъла на чл.25 приложение №1 от ЗЗКИ. 

18. Обобщени заявки , отчети, списъци и контролни числа за отсрочване от 
повикване във въоръжените сили на офицери,сержанти и войници от резерва и на 
техниката от лечебните и здравни заведения в областта. 

19. Информация, обосноваваща нормите на резерва от лекарства, 
медикаменти, медицинско имущество и др.за работа при БАК и Кризи от военен 
характер. 

20. Документи свързани с указания на МЗ за използване на резервите от 
лекарства ,медикаменти и мед. имущество. 

21. Документи на управителните органи на търговските дружества от системата 
на здравеопазването , свързано с изпълнение на функциите им по управление на 
дружествата. 

22.Информация за медицинската документация, съдържаща информация за 
здравното състояние на лица ,проведено лечение и др. представляваща лекарска 
тайна и тайна на болния получено в РЗИ-Хасково. По Закона за здравето. 

23.Информация относно данните съдържащи се в националния регистър на 
пациентите в Метадонови програми или данни на лица постъпили на лечение със 
статут на времена закрила в ЦПЗ- Хасково. 

24.Информация относно данни съдържащи се в служебен регистър по дейности 
по трансплантация на органи , тъкани и клетки. 

26. Информация, свързана с подготовката на национални програми и тяхното 
финансиране до издаване на съответния нормативен акт за публикуване им в 
медиите. 

27.Информация, свързана с процеса на преобразуване или закриване на 
лечебните заведения, до издаване на нормативния акт и заповед на Министъра на 
здравеопазването. 

28.Информация, свързана със здравословното състояние на пациенти 
,получени от съдебно, административни и от органи на изпълнителната власт до 
приключване на съответните проверки. 

29. Данни свързани с личността на чужденец, търсещ или получил закрила , 
станали известни по време на лечение на територията на Република България, от 
разпространението на които може да се застраши неговата сигурност. 
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30.Информация , свързана с осиновено дете, кандидат осиновители и тяхното 
здравословно състояние. 

31.Информация за движението на законно придобитите и изразходвани 
количества наркотични вещества и техните препарати ,отчитани от лицата , 
получили лицензни за дейности с наркотични вещества или разрешение по чл. 73 
отЗКНВП. 

32.Информация относно изземването, съхранението и унищожението на 
незаконно придобити и съхранявани наркотични вещества . 

33.Информация, касаещи изискванията на МВР за сигурност и охрана, в 
случаите на участие в комисия по унищожаване на наркотични вещества. 

34.Факти и обстоятелства, които представляват производствена и търговска 
тайна, с оглед защитата интересите на физическите и юридическите лица , 
станали известни на органите на държавен контрол при осъществяване на 
контрол по Закона за здравето,Закона за лекарствените продукти в хуманата 
медицина ,Закона за контрол на наркотичните вещества и Закона за лечебни 
заведения. 

35.Факти и обстоятелства , които представляват производствена и търговска 
тайна , с оглед защита интересите на физическите и юридическите лица , станали 
известни на органите на държавен контрол при осъществяване на контрол по 
Закона за защита вредното въздействие на химическите вещества и препарати 
върху: 

Химически вещества и препарати по отношение на 
класифицирането, опаковането и етикирането им; 

Нотифицираните химически вещества ; 
Опасни химически вещества и препарати за които са определени 

ограничения или забрани за търговия и употреба 

36. Информация за личните данни от протоколите на заразените със СПИН. 

37. Информация и кореспонденция на служителя по сигурността на 
информацията със ДКСИ, ДАНС, МВР и НАП при извършване на обикновено 
проучване. 

38. Информация и кореспонденция с Общините от Хасковска област, относно 
разработването на ВВП не представляващ държавна тайна . 

39. Информация/СИГНАЛИ/ и кореспонденция с държавните органи при 
разкриване и проверка на обстоятелства на корупция в РЗИ-Хасково и здравната 
мрежа. 

40. Информация и съхранение на служебните дела на държавните служители 
относно извършвани проверки с писмено съгласие на служителя. 

Списък на гореописаните категории информация да се сведе до знанието 
на служителите, които имат право на достъп до класифйцирана информация, 
представляваща"служебна тайна" съгласно заповед на Директор РЗИ-Хасково за 
определените длъжности. 

Списъка е публичен и да бъде публикуван на интернет страница на РЗИ-
Хасково. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: 
1. Служител по сигурността на информацията на РЗИ-Хасково 

за спазване на ЗЗКИ, водене на отчет за нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация и незабавно информиране на ДКСИ и ДАНС . 
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2. Главен секретар на РЗИ-Хасково относно т.6 от 
функционални задължения 
документите, съхранението 
данни. 

Д-Р СОНЯ 
Директор РЩ - ) 

от Устройствен правилник на РЗИ- за работата с 
им и опазването на служебната тайна и на личните 

тел.: +359 38 665 489; +359 38 624 072 
e-mail: rzi@haskovo.net 

web: www.rzi-haskovo.org 
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