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НАРЕЖДАМ: 
 

1. Утвърждавам  „Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в РЗИ - 

Русе” – приложение към настоящата заповед. 

2. Отменям: „Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в РЗИ – Русе“, 
утвърдени със заповед № 1375/28.12.12 г.   

 
Утвърдената с настоящата заповед „Стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията в РЗИ - Русе”да се сведе до знанието на всички служители в Регионална здравна 
инспекция - Русе. 

 
      Заповедта да се доведе до знанието на главен секретар, директори на дирекции и главен 

счетоводител за сведение и изпълнение чрез Деловодна система Eventis 7R. 
  
  
        
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПАРАШКЕВОВ, Д.М. 
Директор на Регионална здравна инспекция – Русе 
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Целта на настоящата Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в РЗИ - 
Русе е да гарантира провеждането на политика на прозрачност и премахване на условията за 
корупция и неефективно управление. Това ще гарантира повишаване на доверието на 
гражданите и всички останали партньори на инспекцията.

Думата  „корупция“  произлиза  от  латинския  глагол  „corrumpo“,  който  в  прякото  си
значение  означава  „развалям  отвътре,  гния,  заразявам“  и  едва  в  непряк  смисъл  –
„развращавам,  корумпирам“.  В  настоящия  момент  под  корупция  се  разбира  обществено
явление,  което  може  да  се  определи  като  „злоупотреба  с  обществен  пост,  с  цел  лично
облагодетелстване”. 

Корупцията е една голяма заплаха за ценностите на демократичното общество. Тя 
подкопава доверието на гражданите в администрацията, разрушава върховенството на закона 
и възпрепятства общественото развитие. Постигането на резултати в борбата с корупционните
практики и въвеждането на правила за прозрачност и демократичен контрол е важно мерило за
успеха на всяка административна структура. 

Настоящата стратегия определя и конкретизира приоритетните области за превенция и
противодействие на корупцията:

Превенция  на  корупцията  чрез  предприемане  на   ефективни    мерки   от
ръководството   по предварително  идентифициране на  причините  и условията,  които  биха
могли  да  доведат  до  корупционно  поведение, и ограничаването и/или елиминирането им.

Ефективно  противодействие  на  корупцията,  чрез  въвеждане  на  механизми  за
бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите корупционни практики.

Повишаване на общественото доверие в РЗИ. 
Повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и

ограничаване на корупционния риск. 
Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на

управленски решения. 
Регламентиране  на  ясни  и  ефективни  правила  за  взаимодействие  между

гражданите и служителите в РЗИ.
Постигането на добри резултати е целта на настоящата стратегия, чрез гарантиране на

прозрачно управление и отчетност в дейността на РЗИ - Русе, увеличаване на прозрачността
при  вземане  на  решения,   утвърждаване  на  ценности  като  почтеност  и  морал  в
междуличностните отношения,  предотвратяване на корупционни практики и повишаване на
общественото доверие в нашата институция.

Изпълнението  на  стратегията  за  превенция  и  противодействие  на  корупцията   се
основава на следните конкретни действия:

Поддържане  на  каналите  за  получаване  на  информация и  сигнали  за  корупция
безплатен телефон, обособен специален раздел “Жалби” в интернет страницата на РЗИ – Русе,
в който се публикува и поддържа актуална информация за телефонните номера, на които може
да се подават сигнали за корупция.

Осигуряване на условия за прозрачност на  финансово-имущественото състояние на
държавните  служители  на  всички  нива.  Ежегодно  деклариране  на  липса  на  търговски,
финансов или друг делови интерес от всички държавни служители и деклариране на имотното
им състояние.

Постигане  на  единност  и  прозрачност  в  прилагането  на  еднакви  правила  при
назначаването  на  служителите в  РЗИ,  с  цел  да  се  стимулира  конкуренцията,  основана  на
професионални качества,  и да не се допуска назначаването  на  служители по  политически,
личен, родов, приятелски или по друг нелегитимен белег. 

Своевременно отразяване на промените в структурата на Инспекцията в Регистъра на
административните  структури  и  на  актовете  на  изпълнителната  власт,  който  е  интернет-
базиран и общодостъпен.



Служителите  трябва  да  следват  поведение,  което  не  накърнява  престижа  на
държавната  служба,  да  противодействат  на  всякакви  корупционни  прояви  и  на  други
неправомерни действия  при изпълнение  на служебните  си  действия.  Трябва  да  извършват
административното  обслужване  на  гражданите  законосъобразно,  своевременно,  точно,
добросъвестно и безпристрастно. Да им предоставят цялата необходима информация с оглед
защитата на техните права и интереси. 

Служителят не трябва да допуска да бъде поставен във финансова зависимост, или в
друга обвързаност от външни лица, или организации, както и да иска и да приема подаръци,
услуги,  пари,  облаги  или  други  ползи,  които  могат  да  повлияят  на  изпълнението  на
служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход
по определени въпроси. 

Служителят    не  трябва да приема подаръци, или  облаги,    които   могат да      бъдат
възприети    като    награда   за    извършване  на работа, която влиза в служебните   му
задължения.  
            Вписване в длъжностните характеристики на всички ръководни длъжности, описания
на  отговорностите  за  планиране,  управление  и  контролиране  на  ресурсите  и  за  точното
спазване  на   административните  процедури.  Вписване  в  длъжностните  характеристики  на
служителите, имащи отношение към регистрационните режими. 

Мобилност и ротация  на служителите  в  особено  чувствителните  към корупционен
натиск отдели.  Разработване  на  възможности   за  взаимозаменяемост  и  екипна  работа  при
осъществяване на административните услуги и  дейности. Създаване на екипи от служители,
осъществяващи  дейностите  с  повишен  корупционен  риск.  Прозрачност  при  експертите  с
контролни  функции  и  инспекторите,  относно  наличието  на  конфликт  на  интереси.
Утвърждаване на ценности като честност,  почтеност и морал у служителите  в държавните
органи и в обществените отношения като цяло. 

Превръщане на механизмите за  атестиране  в реално действащ инструмент, който да
гарантира  високия  професионализъм  на  държавните  служители  и  засилване  на
антикорупционните „филтри” в текущото оценяване.

Повишаване  отчетността  на  РЗИ  -  Русе  пред  обществеността, включително  чрез
механизмите  и  процедурите  за  предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация,
поддържане и актуализиране на данните за административните услуги, извършвани от РЗИ. 

Установяване чрез анкети сред гражданите  степента на удовлетвореност и доверие в 
екипа на инспекцията.
Изграждане на система на контрол по отношение откритите обекти с обществено 
предназначение по чл.2 и чл.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане 
на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, преди вписването им в 
регистъра и публично оповестяване на изискванията за вписване в регистрите. Подобряване на
качеството и отчетността при предоставянето на административни услуги.

Антикорупционно сътрудничество между РЗИ – Русе и другите държавни контролни
органи,  местните  органи  на  държавната  власт  и  обществените  организации  в  процеса  на
осъществяване на съвместни проекти за прилагане  на различни антикорупционни техники,
изработване на съвместни механизми и обмен на опит.

Усъвършенстване  ефективността  на  осъществявания  по  отношение  на  първичните
разходи  и приходи финансов контрол. 

Прозрачно управление и контрол в сферата  на обществените поръчки.  Контрол по
изпълнението на сключените договори в резултат на проведените процедури по ЗОП. 

    Стратегията  ще  се  актуализира  и  доразвива  в  съответствие  с  взетите  решения,
изготвените актове и документи от РЗИ - Русе, Министерство на здравеопазването, както и
Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.


