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ЗАПОВЕД

          

на основание чл.9, т.1 от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

    НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам  „Вътрешни правила  за  защита  на  лицата,  подали  сигнали  за  корупция,  корупционни

прояви и/или конфликт на интереси в РЗИ - РУСЕ”  –  приложение към настоящата заповед.

Заповедта  да  се  доведе  до  знанието  на   главния  секретар,  директорите  на  дирекции,

началниците на отдели за сведение и изпълнение чрез деловодна система Евентис R7.

            Приложение: „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, 

корупционни прояви и/или конфликт на интереси в РЗИ - РУСЕ”

ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПАРАШКЕВОВ, Д.М.
Директор на Регионална здравна инспекция – Русе
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Утвърдени  със заповед   

   

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -   РУСЕ  

УТВЪРДИЛ:

ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПАРАШКЕВОВ, Д.М.

Директор на Регионална здравна инспекция - Русе

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ,

КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В

РЗИ – РУСЕ
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ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.1. (1) Тези вътрешни правила регламентират условията и реда в РЗИ - Русе за защита на
лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция и корупционни прояви на
служители в инспекцията.

(2) Всички сигнали, извън посочените в ал.1 се завеждат  по реда на утвърдена процедура за
движението на документи на хартиен носител и електронни документи в РЗИ - Русе.

Чл.2. Лице, което е подало сигнал в РЗИ, съдържащ твърдения за корупция и  корупционни
прояви не може да бъде преследвано за това.

Чл.3. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнал, съдържащ твърдения за корупция и
корупционни  прояви  се  предприемат  от  момента  на  подаване  на  съответния  сигнал  в  РЗИ  до
отпадане на необходимостта от това.

(2) Задължения, за предприемане на конкретни действия, по предходната алинея имат всички
служители в  РЗИ - Русе, чиито служебни задължения пряко или косвено им позволяват достъп до
информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства
в него.

Чл.4. Със  защитата  предвидена  в  тези  вътрешни правила  се  ползват  и  служители  на  РЗИ,
подали сигнали за наличие на корупция и корупционни прояви.

Чл.5. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпване, регистриране,
движение, разпределяне, разглеждане, препращане и произнасяне по сигнали, съдържащи твърдения
за  корупция  и  корупционни  прояви,  както  и  по  отношение  на  всички  документи,  касаещи тези
сигнали,  служителите  в  РЗИ спазват  принципите  и  правилата  за  поведение,  регламентирани  в
Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и в Етичния кодекс за поведение
на служителите в РЗИ - Русе.

ОБХВАТ НА ЗАЩИТА

Чл.6.  (1) Защитата  на  лицата,  подали  сигнали,  съдържащи  твърдения  за  корупция  и
корупционни прояви се осъществява чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането,
движението,  разпределянето,  разглеждането,  препращането и произнасянето по тези сигнали,  и е
насочена към:

1. неразкриване самоличността на лицето подало съответния сигнал;
2. неразгласяване  на  лични  данни  за  лицето,  подало  сигнала,  станали  известни  в  хода  на

изпълнение на служебните задължения при извършване на проверката;
3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията изложени в сигнала;
4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица,

различни от неговия подател;
5. опазване  на  всички  писмени  документи,  представени/изготвени  при  и  /или  по  повод

движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в
тях информация, констатации и предложения.

(2) Контролът по предходната алинея се осъществява от прекия ръководител на служителя,
който има достъп до сигнала, съдържащ твърдения за корупция и корупционни прояви, по повод
неговото  постъпване,  регистриране,  движение,  разпределяне,  разглеждане,  препращане  или  във
връзка с произнасянето по него.

Чл.7. Механизмите,  осигуряващи  контрол  при  постъпване,  регистриране,  движение,
разпределяне,  разглеждане,  препращане  и  произнасяне  по  сигнали,  съдържащи  твърдения  за
корупция и корупционни прояви:



1. създаване на специален ред и условия за подаване и регистриране на сигналите, съдържащи
твърдения за корупция и корупционни прояви - наличие на достатъчно канали за тяхното подаване и
нарочен регистър за тяхното регистриране;

2. своевременно  извършване  на  конкретни  действия  по  преглед,  проверка,  мониторинг  и
докладване от служителите на РЗИ, определени по реда на чл. 23, ал. 2 от настоящите вътрешни
правила;

3. осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения от страна на
преките ръководители на съответните служители.

Чл.8.  Преписките, образувани по сигнали за корупция и корупционни прояви  се разглеждат
приоритетно,  като  резултатите  се  представят  незабавно  на  директора  на  регионалната  здравна
инспекция за предприемане на действия по компетентност.

Чл.9. (1) Служител, срещу който е подаден сигнал, се отстранява от разглеждането му, като се
предприемат действия по ограничаване на всякакъв достъп на този служител до информацията и
документите, свързани със сигнала.

(2) Контролът  по  спазване  на  предходната  алинея  се  извършва  от  прекия  ръководител  на
служителя.

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

         Чл.10. (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на
РЗИ - Русе.

         (2) Всички  служители на  РЗИ,  ангажирани пряко или косвено с  постъпването,  регистрирането,
движението,  разпределянето,  разглеждането,  препращането  и  произнасянето  по  сигнали,  съдържащи
твърдения  за  корупция  и  корупционни  прояви,  както  и  с  изготвянето/  получаването/  препращането  на
документи, касаещи тези сигнали, изпълняват служебните си задължения при спазване на разпоредбата на
чл.6, за което подписват декларация – Приложение 1 към настоящите Вътрешни правила.

(3) Лицата, които разкрият данни за самоличността на подателя на сигнала или разгласят факти и данни,
станали им известни във връзка с разглеждането на сигнала или не опазват поверените им писмени документи
от нерегламентиран достъп на трети лица, носят дисциплинарна отговорност по ЗДСл (респ. по КТ).  

         Чл.11. Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна
отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се утвърждават със заповед на директора на РЗИ - Русе и влизат в сила
от деня на утвърждаването им.

§ 2. Изменението и допълнението на правилата се извършва по реда на утвърждаването им.
         § 3. Контрол за спазване на настоящите правила се осъществява от главния секретар на РЗИ - Русе.



                                                          Приложение № 1

        към чл.6, ал.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата...............................................................................................,

на длъжност..............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с възложената ми със Заповед № ................................................................  на директора на
РЗИ – Русе: 

1. Няма да разпространявам сведения и факти, представени ми като информация и свързани с/със или
представляващи:

1.1 самоличността на лицето, подало съответния сигнал;

1.2. лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните
задължения при реализирането на посочените дейности;

1.3 обстоятелства и твърдения, изложени в сигнала;

1.4. лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия
подател

2. Няма да ползвам станалите ми известни сведения и факти за никаква друга цел.

3.  Съгласен/  а  съм  да  пазя  отговорно  и  поверително  всяка  информация  или  писмен  документ
предоставени/изготвени при и/или по повод движението/ разглеждането/ препращането на сигнала, както и да
не  разгласявам  и  да  не  допускам  разгласяването  на  съдържащата  се  в  тях  информация,  констатации  и
предложения,  да  не  се  възползвам  за  свое  или  чуждо  облагодетелстване  от  горните  сведения,  факти  и
информация, станали ми известни при осъществяване на служебните ми задължения.

4. Съгласен/а съм да не задържам и копирам предоставената ми писмена информация или такава на
електронен носител.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …….....................

ДЕКЛАРАТОР: .........................
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