Списък на категориите информация в РЗИ Шумен, подлежащи на класификация
като служебна тайна
1. Документи, съдържащи мнения и препоръки, изготвени от или за ОЕ „РЗИ Шумен”, становища и консултации свързани с оперативната подготовка на актовете на
инспекцията, които нямат самостоятелно значение.
2. Материали на ОЕ „РЗИ - Шумен” за експертни и работни групи към
държавните и общинските органи, във връзка с осъществяването на правомощия или в
изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове.
3. Информация за събития, дейности .нарушения и други. която се докладва по
установения ред от Директора на ОЕ „РЗИ - Шумен” в Министерство на
здравеопазването с изключение на тази информация, която е изготвена и предадена на
средствата за масово осведомяване и засяга здравето и безопасността на населението.
4. Мерките и организациоино-техническите средства, касаещи режима на
охрана, физическата защита и сигурността на РЗИ.
5. Схеми, системи и документи свързани с организацията и контрола на
сигурността, организацията на охраната и пропусквателния режим в РЗИ.
6. Схемите на сградите на РЗИ, разпределение, предназначение и разположение
на служителите и специалните помещения. Схемите, местоположението и техническите
характеристики на сигнално-охранителната техника. Организацията на сървърната
мрежа и информационната система.
7. Данни и сведения за местонахождението и характеристиките на скривалища.
укрития, складове, лабораторни, както и за средства за защита на личния състав.
8. Планове, материали, справки, информация и местата за провеждане на
съвещанията на които се разглеждат въпроси съдържащи класифицирана информация,
ако не са класифицирани с по-високо ниво за сигурност.
9. Организацията на служебните пощенски услуги на РЗИ с държавната и
местна администрация.
10. Данните за създаването на електронния подпис и частния ключ.
11. Заповеди, касаещи ограничен кръг служители.
12. Информация, обосноваваща нормите за натрупване на резерв от лекарства,
медикаменти, медицинско имущество и др. за работа при бедствия, аварии и
катастрофи и при кризи от военен характер.
13. Информация, данни и документи, изготвени за МЗ във връзка с работата по
борбата с корупцията.
14. Материалите от проверките, извършвани от структурните звена на РЗИ по
заповед на Директора на РЗИ, ако не са класифицирани като държавна тайна.
15. Данни за водените регистри на лични данни в РЗИ.
16. Медицинските материали и документи съдържащи информация за
здравословното състояние на физически лица, представляваща лекарска тайна и тайна
на лицето, за което се отнася.
17. Информация, свързана със опазването на лекарската тайна, извън случаите,
регламентирани в законодателството.
18. Информация, свързана с осиновено дете. кандидатосиновители и тяхното
здравословно състояние, представляващи сведения по чл. 16 от ЗЗД.
19. 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.
20. Факти и обстоятелства, които представляват производствена или търговска
тайна на физически и юридически лица, станали известни на длъжностните лица на

Инспекцията при и по повод изпълнение на служебните задължения и упражняване на
правомощията.
21. Информация за движението на законно придобитите и изразходвани
количества наркотични вещества и техните препарати, отчитани лицата, получили
лицензни за дейности е наркотични вещества или разрешение но чл. 73 от ЗКНВП.
22. Документи по ОМП. които не представляват държавна тайна.
23. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на
офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от лечебните и здравни
заведения на Областта.
24. Списъци и контролни числа за отсрочване от повикване във въоръжените
сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от лечебните и здравни
заведения на Областта.
25. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на
дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните
лечебни и здравни заведения, несъдържащи информация представляваща държавна
тайна.

