
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В РЗИ -  ШУМЕН ЗА 2018 г.

Описание на мярката Насоченост на 
мярката - 
организационен/к 
адрови/промени в 
нормативната 
уредба

Крайна цел на мярката Срок за 
изпълнение 
и етапи

Индикатор Степен 
на риска

Отговорно
лице

Причина
за
неизпълн
ение

Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. общественн поръчки

А ктуализация на действащ ите 
вътреш ни правила и процедури 
по отнош ение на бю джетния 
процес, СФ УК

М ярката е насочена 
към промени във 
вътреш ната 
регулация

Регламентиране на 
правила, процедури, 
отговорности и контрол

31.12.2018 г. О щ е през 2017 г. са 
актуализирани 
вътреш ните правила и 
процедури по 
отнош ение на 
бю дж етния процес и 
системата за  финансово 
управление и контрол. 
У твърдени са 
С четоводна и 
ам ортизационна 
политика на РЗИ  
Ш умен в 
съответствие със 
заповедите на 
М инистъра на 
здравеопазването от 
2018 г.
И зготвени са 
В ътреш ни правила за 
организацията и реда 
за  извърш ване на 
проверка на 
декларациите и за 
установяване 
конф ликт на интереси 
на служ ителите в РЗИ  
Ш умен.
А ктуализирани са

нисък Д иректора на 
Д А П Ф С О
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В ътреш ните правила за 
защ ита на лицата, 
подали сигнали за 
корупция, корупционни 
прояви и/или конфликт 
на интереси в РЗИ- 
Ш умен.

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

О рганизиране на обучение за 
служ ители от министерството 
и от второстепенните 
разпоредители към министъра 
на здравеопазване, 
изпълняващ и
административнонаказателни
функции

М ярката е насочена 
към повиш аване 
ком петентността на 
кадрите

Законосъобразно и 
ефективно осъщ ествяване 
на
административнонаказате 
лното производство

31.12.2018 г. О щ е през 2017 г. бе 
проведено семинарно 
занятие със 
служ ителите с 
контролни функции на 
тем а
„А дминистративно- 
наказателно 
производство -  
съставяне и връчване на 
акт за  установяване на 
административно 
наруш ение” с 
попълване на тест.
П рез четвърто 
трим есечие на 2018 г. е 
проведено обучение на 
инспекторите във 
връзка с най-често 
контатирантие 
пропуски при 
съставянето и 
връчването на актовете 
за  административни 
нарушения.

нисък Г лавният 
ю рисконсулт

И звърш ване на изненадващ и 
проверки от най-малко двама 
експерти по спазване 
изискванията на Н аредба №  2

М ярката има
организационен
характер

О сигуряване ефективно 
спазване изискванията 
Н аредба № 2 от 2012 г. 
за условията и реда за

П остоянен 
през 2018 г.

Н а територията на 
област Ш умен няма 
лечебни заведения, 
осъщ ествяващ и

нисък Д иректора на 
РЗИ
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от 2012 г. за  условията и реда 
за осъщ ествяване на програми 
за лечение с агонисти и 
агонисти- антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди и 
Н аредба №  24/2004 г. за 
утвърж даване на М едицински 
стандарт П сихиатрия

осъщ ествяване на 
програми за  лечение с 
агонисти и агонисти- 
антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди 
и Н аредба №  24/2004 г. 
за утвърж даване на 
М едицински стандарт 
П сихиатрия

психиатрична помощ, 
изпълняващ и 
програмите по Н аредба 
№  2 от 2012 г. за 
условията и реда за 
осъщ ествяване на 
програми за  лечение с 
агонисти и агонисти- 
антагонисти на лица, 
зависим и към опиоиди

Въвеждане на изискване екип 
от минимум двам а експерти да 
извърш ват проверките по 
спазване изискванията на 
ЗКНВП, извърш вани от Д  ЛП  
и от инспекторите по 
наркотични вещ ества от РЗИ

М ярката има
организационен
характер

Точното спазване 
изискванията на 
ЗКНВП

30.04.2018 г. Във В ътреш ните 
правила на дирекция 
„М едицински 
дейности”, утвърдени 
със заповед №  РД- 
483/04.10.2017 г. на 
директора на РЗИ  е 
регламентирано 
извърш ването на 
проверките от комисии 
в състав повече от 1 
служител.
П рез 2018 г. са 
извърш ени 33 проверки 
по спазване на 
изискванията на 
ЗК Н В П  с изготвяне на 
протокол.

среден Д иректора на 
Д  М Д

Въвеждане на изискване за 
ротация и съвместни 
интердисциплинарни проверки 
в контролната дейност на 
ИАМ О, РЗИ  и останалите 
звена с контролни функции в 
МЗ и ВРБ

М ярката има 
организационен и 
кадрови характер и 
изисква промени в 
норм ативната 
уредба

П о-висока степен на 
ефективност при 
осъщ ествяване на 
контрола

30.06.2018 г. Във В ътреш ните 
правила на дирекциите 
е регламентирано 
извърш ване на 
проверките от комисии 
в състав повече от 1 
служител, както и 
смяна на комисиите в 
подконтролните обекти

среден Д иректора на 
РЗИ
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Корупцнонен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

Разработване на унифицирани, 
за  всички РЗИ, процедури и 
образци на документи за 
предоставяне на 
административни услуги

М ярката е насочена 
към подобряване на 
организацията, 
вклю чително и 
нормативни 
промени, 
необходими за 
унифициране на 
процедури и 
образци на 
документи за 
предоставяне на 
административни 
услуги

Н амаляване намесата на 
човеш кия фактор

20.12.2018 г. РЗИ  Ш умен ще 
предприеме 
необходимите 
действия за  въвеждане 
на разработените 
униф ицирани 
процедури и образци 
на документи - 
заявления и актове за 
предоставянето на 
адм инистративната 
услуга.

среден Директора на 
РЗИ

Н ам аляване на броя на 
регулаторните реж ими

М ярката е насочена 
към промяна на 
норм ативната 
уредба

О птимизиране броя на 
регулаторните реж ими за 
да се стесни полето на 
възмож ни корупционни 
практики

31.12.2018 г. Във връзка с 
резултатите от 
инвентаризацията на 
административните 
услуги, РЗИ  Ш ум ен е 
направила
предлож ение до М З 
за  пром яна в реж има 
на 10 
административни 
услуги; заличаване на 
5 административни 
услуги в 
А дминистративния 
регистър;
предоставяне на 
удостоверителната 
услуга като вътреш на 
административна 
услуга по отнош ение 
на 8 услуги на РЗИ - 
Ш умен.

среден Д иректора на 
РЗИ
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Във връзка с 
резултатите от 
инвентаризацията на 
административните 
услуги, през м. 
ноември 2018 г. в РЗИ  
-  Ш умен са 
предприети 
съответните действия 
за  заличаване от 
А дминистративния 
регистър на четери 
административни 
услугите, посочени в 
прилож ение №3 на 
Реш ение №  704 на 
М инистерския съвет 
от 05 октомври 2018

А ноним ни анкети с 
потенциални потребители на 
услуги от структури на М З

М ярката има 
кадрови и 
организационен 
характер

Д обиване на 
допълнително 
инф ормация за 
корупционни практики

30.05.2018 г. И зготвената А нкетна 
карта с въпроси 
насочени към 
установяване на 
области с повиш ен 
корупционен риск и 
проучавне на 
нагласите на 
потребителите за 
участие в 
корупционни 
практики е 
публикувана на 
интернет страницата 
на инспекцията. 
С ъщ ата анкетна карта 
е изпратена на 
електронните пощ и на 
партньорите и 
доставчиците на

нисък Д иректора на 
РЗИ
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услуги, като е 
разш ирен списъка. 
И зготвен е доклад за 
извърш еното 
проучване на 
мнението на 
потребителите на 
услуги, доставчици, 
проверявани обекти за 
наличие на 
корупционни прояви 
и спазване на 
етичмните норми от 
страна на
служ ителите на РЗИ  
Ш умен през 2018 г. 
Резултатите щ е бъдат 
разгледани на 
заседание на 
директорския съвет.

Мерки за публичност

Описание на мярката Срок за изпълнение и етапи Отговорно лице Причина за неизпълнение

И зготвяне на печатни и на електронен 
носител материали за  повиш аване 
информ ираността на граж даните за 
възмож ните начини да подават сигнали 
за корупция в М З и второстепенните 
разпоредители с бю джет 
В рубриката „А нтикорупция” на 
интернет страницата на инспекцията са 
посочени възмож ните начини за 
подаване на сигнали за  корупци. Върху 
изработения плакат "Антикорупция" има 
установените канали за  подаване на 
сигнали. П лакатът е поставен на всички 
информационни табла в инспекцията.

30.09.2018 г. Д иректора на РЗИ

6



И зготвени са листовки, съдърж ащ и 
информация за  възмож ните начини за 
подаване на сигнали за  корупция, които 
ще бъдат отпечатани през първото 
полугодие на 2019 г.
Обучения

Брой на проведените обучения
Теми, по които са проведени обучения и броя 

на обучените по всяка тема служители с 
длъжността им

Индикатор

О бучение на служ ителите на РЗИ По новия Закон за  противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобитото имущ ество 
През месец май главният ю рисконсулт проведе 
обучение на служ ителите в РЗИ  Ш умен на тема: 
„Антикорупция. П равен реж им на конф ликта на 
интереси според новия закон за  противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно 
придобито имущ ество”

П овиш аване проф есионалната квалификация и 
умения за  практическо прилагане на закона

Посочване на възможности за подаване на сигнали

Адрес e-mail адрес Телефонен номер
Специални кутии, поставени в 
администрацията/описание на 

местонахождението
Други

РЗИ  -  Ш умен, пл. „О свобож дение” № 1, 
Ш умен 9700

anticorruption@ rzi-
shum en.net

Телеф он +359 54 800 722 
Ф акс +359 54 800 727

К утия за  подаване на сигнали, 
поставена на адреса на РЗИ  -  
Ш умен, гр. Ш умен, пл. 
„О свобож дение” № 1, ет. 1

- онлайн форма за 
подаване на сигнали в 
рубриката 
„А нтикорупция” на 
интернет страницата на 
инспекцията
- форма за  сигнал на 
интернет страницата на 
М З
http://w w w .m h.governm e 
n t. bg/bg/politiki/ antikorup 
tsiya/izprati-signal/
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