Политика за оповестяване на
информация на „Специализирана болница
за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания-Бургас“ ЕООД

Политиката за оповестяване на информация на СБАЛПФЗ – БУРГАС ЕООД е
разработена на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящята Политика определя обхвата на информацията, предмет на
оповестяване от „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД (Дружеството) в качеството и на
публично предприятие съгласно Закона за публичните предприятия.
1.2. Дружеството оповестява и осигурява лесен достъп да информацията, подлежаща на
публично оповестяване по Закона за публичните предприятия и Правилника за
неговото прилагане, приет с ПМС №85 от 30 април 2020 г.
1.3. Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с
действащите в Република България нормативни изисквания, включително със Закона за
публичните предприятия, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов
одит, Търговския закон и подзаконовите актове по прилагането им и Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански
дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община
Бургас.

II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ:
2.1. Цел на настоящата Политика е да очертае рамката за предоставяне на информация
за Дружеството и дейността му.
2.2. При оповестяване на информацията, Дружеството се ръководи от принципите за :
2.2.1. Законност;
2.2.2. Точност;
2.2.3. Достъпност;
2.2.4. Равнопоставеност;
2.2.5. Навременност;
2.2.6. Цялостност;
2.2.7. Регулярност.
2.3. В определени случаи, съгласно действащото законодателство, оповестяването на
определена информация не е позволено. Такива случаи са, ако:
2.3.1. това води до нарушаването на закон или друг нормативен акт;
2.3.2. информацията съдържа: служебна и/или търговска тайна (поверителна
информация), лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

III. ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ:
3.1. За целите на оповестяването на информация Дружеството използва
официалната си интернет страница (http://www.pulmhospital-bs.com/) и фейсбук страница
http://facebook.com/pulm.hosp.burgas и интернет страницата на Община Бургас.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ:
4.1. Информацията, подлежаща на публично оповестяване включва структура на
Лечебното заведение, профил на купувача, обяви, кариери, анализи и контакти.
4.2. Всяка друга информация, извън посочената в т.4.1., се оповестява публично в
случай, че не съдържа служебна и / или търговска тайна ( поверителна информация ),
лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, след преценка на
управителя на Дружеството.

V. СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:
5.1. Лечебното заведение оповестява на официалната си интернет страница
информация в регулативно изискуемите срокове.

VI. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
6.1. Оценката на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена,
с изискванията на нормативните актове, се извършва в следните стъпки:
6.1.1. съставяне на списък на нормативните актове, които касаят дейността на
лечебното заведение;
6.1.2. проверка за актуалност на нормативните актове;
6.1.3.определяне на конкретните изисквания, отнасящи се до дейността на
лечебното заведение;
6.1.4. оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания;
6.1.5. определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията,
която трябва да бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове.
6.2. Информацията, публикувана на интернет страницата се преглежда и актуализи ра постоянно.
6.3. Лице, отговорно за публикуването на информацията, която трябва за бъде опо –
вестена, е техническият сътрудник и компютърният специалист на ЛЗ.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на настоящата Политика:

1. „Вътрешна информация“ е точна информация, която не е била направена
публично достояние, свързана пряко или косвено с ЛЗ, ако бъде направена
публично достояние, би могла да повлияе чувствително.
2. „Съществена информация“ е информация, чието пропускане или невярно
представяне би могло да промени или да повлияе върху оценката или
решението на даден ползвател, разчитащ на тази информация.
3. „Търговска тайна“ е информация,
конкурентната позиция на ЛЗ.
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4. „Поверителна информация“ е информация, свързана с взаимоотношения с
клиенти, контрагенти, работници и служители, чиято поверителност ЛЗ трябва
да пази.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Политиката е публично достъпна на интернет страницата на лечебното заведение на
адрес:( http://www.pulmhospital-bs.com/)
§3. Настоящата Политика е утвърдена от управителя на СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД със
заповед.

