
 

 

 

 

 

Приложение № 1 

към Заповед №РД-01-160 /16.12.2020г.  

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:        /П/ 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

ДИРЕКТОР  НА РЗИ - СМОЛЯН 
 

 

                                              

 

СПИСЪК 
на категориите информация подлежаща на класификация като 

служебна тайна в Регионална здравна инспекция – Смолян,  

съгласно чл.26, ал.3 от ЗЗКИ  и чл.21, ал.1  от ППЗЗКИ 

 

 Съгласно чл. 26, ал.1 от ЗЗКИ - служебна тайна е информацията, създавана или 

съхранявана от държавните органи или органи на местно самоуправление, която не е 

държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на 

интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.  

 

    

№ 

Категории информация Основание 

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; 

 - за всяка единица взета кръв и кръвни 

съставки; 

 - данни за унищожаването на всяка 

единица кръв и причините за това, 

станала достояние на служителите от РЗИ-

Смолян, по време на проверки и изпълнение 

на служебните им задължения. 

Чл.36, ал.5 във връзка с чл.36, ал.1 

от Закона за кръвта, 

кръводаряването и кръвопреливането 

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 

чл.40, ал.5 от Закона за кръвта, 

кръводаряването и кръвопреливането 

във връзка с чл.40, ал.1 и ал. 3 от 

същия закон 



  
 

 
 

сериозните нежелани реакции, свързани с 

вземането и употребата на кръв и кръвни 

съставки, станала известна при и по повод 

изпълнение на служебните задължения на 

служителите от РЗИ-Смолян. 

4 Информацията станала достояние на 

Държавния служител при или по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

чл. 25, ал.1 от Закона за държавния 

служител 

5 Информация свързана с прилагането на 

вътрешноведомствения контрол по 

спазването на трудовото законодателство и 

свързаното с него задължение за 

поверителност по този повод. 

чл. 401, 402, 403 от Кодекса на труда 

 

6 Данните, съдържащи се в делата по 

проучване за надеждност, ако същите не 

представляват държавна тайна 

Чл.70, ал.3 от ЗЗКИ,  

във  връзка с чл.15 от ППЗЗКИ 

7 Информация и кореспонденция на 

служителя по сигурността на информацията 

със ДКСИ, ДАНС и МВР при извършване на 

обикновено проучване, която не е държавна 

тайна. 

 

8 Материали от проверки свързана с 

физическата или документална сигурност на 

класифицираната информация, ако същата 

не представлява държавна тайна 

 

9 Схемите, местоположението и техническите 

характеристики на сигнално охранителната 

техника. 

Организацията на сървърната мрежа и 

информационната система. 

 

10 Схеми , системи и документи , свързани с 

организацията на охраната и 

пропускателния режим на обекти от 

здравната мрежа. 

 

11 Указания и документи по отбранително - 

мобилизационна подготовка, не 

представляващи държавна тайна по смисъла 

на чл.25 приложение №1 от ЗЗКИ. 

 

12 Материалите от проверките, извършвани от 

РЗИ-Смолян по указания от МЗ и от 

държавни органи имащи такива права 

определени със закон , ако не са държавна 

тайна. 

 

 

  

Категориите определени от списъка подлежат на актуализиране в зависимост от 

функциите и задачите за решаване , поставени на РЗИ-Смолян от МЗ, както и законовите 

интереси , които чрез класифицирането на дадена информация се защитават.  

 

Документи и материали съдържащи класифицирана информация служебна тайна, 

се маркират с гриф за сигурност „За служебно ползване“. 


