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                                                                       З А П О В Е Д 
 

№ РД 15-506/22.11.2017 г. 

гр. Бургас 

 

 

На основание чл. 26, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация и 

чл. 21, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната 

информация в изпълнение на задължителните указания относно класифицирането като 

служебна тайна на Държавна комисия по сигурността на информацията,  

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

 

1. Утвърждавам Списък на категориите информация, подлежаща на 

класификация като служебна тайна в РЗИ – Бургас. Списъкът е неразделна част от 

настоящата заповед.  

2. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като 

служебна тайна е публичен и следва да бъде публикуван на интернет страницата на 

РЗИ-Бургас. 

3. Информацията, класифицирана като служебна тайна, се маркира с гриф за 

сигурност „За служебно ползване”. Информацията се обработва, съхранява, предоставя 

и създава, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за 

прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. 

4. Достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна, имат 

служителите, които са включени в списъка по реда на чл. 23 ал.1 от ППЗЗКИ, 

спазвайки принципа „Необходимост да се знае”. 

5. Реда за предаване на данните представляваща служебна тайна да става само 

по реда определен по Закона за защита на класифицираната информация с писмено 

искане и разрешение от Директор на РЗИ, Главния секретар и Служителя по 

сигурността на информацията. 

 

mailto:rzi@rzi-burgas.com


6. Информацията представляваща служебна тайна да се съхранява в заключващи 

се канцеларски шкафове съгласно чл. 12, ал.5 от Наредба за системата от мерки, 

способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за 

условията и реда за тяхното използване. 

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-104/19.04.2011 г. на Директора на 

РЗИ-Бургас и  Приложение № 1 към заповедта. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители в РЗИ-Бургас. 

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед  възлагам на д-р Вергиния 

Цанова- зам.-директор на РЗИ-Бургас и Служител по сигурността на информацията. 

 

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ: /п/ 

Директор на Регионална здравна инспекция 
 

 

 

 


