РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр.Русе - 7000
бул. «Придунавски» № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi-ruse.com

ЗАПОВЕД
№ 398
гр. Русе, 16.05.2017 г.
на основание чл.9, т.1 от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, на основание чл. 23
от Закона за защита на личните данни и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за минималното ниво на технически и
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

НАРЕЖДАМ
1. В РЗИ – Русе да се водят следните регистри, съдържащи лични данни като определям
отговорните длъжностни лица за поддържането им, както следва:
Наименование на регистъра

1

Отговорен/и
служител/и

Регистър "Персонал" по КТ и ЗДСЛ

Е. Гаджева - главен специалист

2

Регистър на обектите с обществено предназначение

Йорданка Чулева - инспектор в отдел ЗТЕ

3

Регистър на личните здравни книжки

В.Митева - главен специалист;
Д.Илиева- главен специалист;
М.Пеева - главен специалист

4

Регистър на имотните декларации на служителите на
Е. Гаджева - главен специалист
РЗИ - Русе
Регистър на декларациите по чл.12, т. 1, 2, 3, 4 във Е. Тодорова - главен експерт
връзка със ЗПУКИ
Д-р Е. Кръстева - нач. отдел
Регистър за лица, провели медицински изследвания
всички служители от отдел МИ
Д-р Цв. Мирчева - директор на Д НЗБ,
Регистър за регистрация, съобщаване и отчет на
Д-р М. Големанова - нач.отдел
заразните болести
инспекторите от отдел ПЕК
Д-р Цв. Мирчева - директор на Д НЗБ,
Регистър за задължителните планови имунизации
Д-р М.Големанова - нач.отдел ПЕК
инспекторите от отдел ПЕК
Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ Йовка Петрова - главен специалист
и хосписи
Регистър на лекари и лекари по дентална медицина, Петранка Муткова - старши специалист
получили специални рецептурни бланки
Регистър на лекари, които имат право да предписват Петранка Муткова - старши специалист
лекарствени продукти по Наредба 34 на МЗ
Регистър на лица, упражняващи неконвенционални
методи
за
благоприятно
въздействие
върху Йовка Петрова - главен специалист
индивидуалното здраве
Регистър за административно - наказателни
Началник на отдели с функции по
производства
установяване на административни нарушения
и налагане на административни наказания

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 Регистър за издадени удостоверения за регистрация на
дрогерия

д-р Мария Николова - главен инспектор

15 Регистър на постъпили заявления за достъп до лични
данни

Е. Тодорова - главен експерт

16 Регистър на дадени препоръки от външни и вътрешни
одитори и предписания

Е. Тодорова - главен експерт

17 Регистър на издадените разрешения за съхранение и
продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари Д-р Мария Николова - главен инспектор;
по дентална медицина
Петранка Муткова - старши специалист

18 Регистър на закупените специални формуляри за
поръчка
на
лекарствени
наркотични вещества

продукти

съдържащи

19 Регистър на регионалната картотека на медицинската
експертиза

20

Електронен регистър за документооборота

Петранка Муткова - старши специалист
Снежана Радева - старши специалист;
Павлина Ангелова - специалист;
Валентина Тотева - старши специалист
В.Митева - главен специалист;
Д. Илиева - главен специалист;
М.Пеева - главен специалист

2.Създаването и воденето на регистър с лични данни, различен от гореописаните може да се
извърши само след обявяването му пред КЗЛД.
3.Достъп до личните данни, съдържащи се в регистрите, описани в настоящата заповед, имат
само лицата, на които изпълнението на служебните им задължения изисква опериране с такива
данни.
4.Длъжностните лица, обработващи лични данни нямат право да да ги използват за цели,
различни от тези за които са предназначени.
5.Служителите на инспекцията са длъжни да не разгласяват лични данни, които са им станали
известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
6.Освен по повод изпълнение на служебните си задължения, никой служител под каквато и да
е форма няма право да получава достъп до регистрите с лични данни, да използва, да обработва,
разгласява и да предоставя на трети лица такива данни.
7.Относно реда и начина на обработване, използване, предоставяне и защита на личните
данни, служителите са длъжни да спазват Инструкция за видовете регистри, начина на
обработване на данните в тях, мерките и средствата за защита на личните данни, събирани,
обработвани, съхранявани и предоставяни от РЗИ – Русе.
8.Длъжностно лице, което наруши настоящата заповед и нормативните актове,
регламентиращи обработването, използването, предоставянето и защитата на личните данни носи
дисциплинарна отговорност, съобразно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния
служител, което не изключва носенето и на друг вид отговорност в зависимост от извършеното
от нето нарушение.
9.Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на директорите на дирекции и началник
отделите.
Настоящата заповед отменя заповед № 1081/15.10.2015 г.

Д-Р МАРГАРИТА НИКОЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция -Русе

