
 
   
                                                     Приложение към Заповед № РД  15-506/22.11.2017 г. на Директора на РЗИ-Бургас 

 

 

СПИСЪК 

 
на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в РЗИ - 

Бургас  

        

 

1. Информация по Закона за здравето (ЗЗ) - чл. 47-  „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“, както фактите и обстоятелствата, узнати при 

изпълнение на задълженията по Закона за лечебните заведения, ЗЛПХМ, ЗКНВП, 

ЗЗВВХВС, ЗВ. 

2. Информация по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането- чл. 35, 

ал.2, във връзка с чл.36, ал.1;  чл.40, ал.5, във връзка с чл.40, aл.1 и ал.3 ЗЗКК; 

„Информация за 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, унищожаването на всяка единица кръв 

и причините за това“; „Информация за лечебните заведения и управителните им органи, 

които извършват дейности по вземане, диагностика, преработка, съхраняване 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“. 

3. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси - ЗПУКИ - /чл.32/ - Информация във връзка с подаден сигнал за конфликт на 

интереси както по отношение на лицата, подали сигнала, така и по отношение на лицата, на 

които е възложено разглеждането на сигнала;  Факти и данни, станали известни във връзка 

с разглеждането на сигнала. 

4. Информация по Закона за закрила на детето - ЗЗД -/чл.16, ал.1/- Информация, 

свързана с осиновено дете, кандидат осиновители и тяхното здравословно състояние.  

Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи 

детето. 

5. Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не 

представляват класифицирана информация - държавна тайна;- чл. 70, ал. 3 от Закона за 

защита на класифицираната информация,  във връзка с чл. 15 и чл. 179 от ППЗЗКИ. 

6. Кореспонденция с ТД ”ДАНС”, относно проучване на лицата за достъп до 

класифицирана информация „държавна тайна“ по ЗЗКИ- чл.17 ал.1 т.8  Закона за ДАНС. 

7. Документи по отбранително - мобилизационна подготовка разработвани в РЗИ, 

които не са държавна тайна съгласно ЗЗКИ, но достъп до които би се отразил 

неблагоприятно на интересите на държавата и би увредил друг правно защитен интерес- 

чл. 26 от ЗЗКИ. 

8. Писма, документи  и информация, получена от други министерства и ведомства в 

страната носещи гриф „За служебно ползване” и документи по тях. 

9. Категория информация, свързана с данни от бюджета на РЗИ-Бургас, съгласно чл. 

7, т. 6 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

10. Фактите и обстоятелствата, представляващи служебна тайна и станали известни 

на длъжностните лица от РЗИ-Бургас при съвместни проверки  с други държавни органи и 

ведомства.  

   


