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 Създаването на ХАРТА НА КЛИЕНТА е стъпка към удовлетворяване на високите из-
исквания на обществото към администрацията. 
 ХАРТАТА не е юридически документ и не създава юридически права. Нейното пред-
назначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява Сто-
личната регионалната здравна инспекция (СРЗИ), видовете услуги, които се извършват от 
инспекцията и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслуж-
ване.
 Столичната РЗИ е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпо-
редител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище гр. София, 
ул. „Враня” № 20.
 Столичната РЗИ е администрация за осъществяване на държавната здравна поли-
тика на територията на град София. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СРЗИ
1. Повишаване на качеството на медицинското обслужване на населението.
2. Извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, 

хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения, както и на 
лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве и осъществява контрол по извършената регистрация.

3. Издаване на удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 
46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за 
лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването 
на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична 
помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, 
комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните 
центрове.

4. Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на регионалната 
картотека на медицинската експертиза.

5. Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при 
нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското 
обслужване, и участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински 
одит”.

6. Контрол върху заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, 
заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение 
на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

7. Контрол върху обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда 
на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

8. Осъществяване на предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности.

9. Планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинското осигуряване на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи.

10. Повишаване на компетентността, качеството и ефективността на държавния здравен 
контрол над обектите с обществено предназначение. Прилагане на адекватна 
административно-наказателна дейност.
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11. Провеждане на ефективен контрол върху продуктите и стоките на пазара със значение за 
здравето на населението. Увеличаване обема и обхвата на лабораторните изследвания 
на стоките, свързани с оценката на тяхната безопасност за потребителите.

12. Провеждане на системен здравен контрол въ рху дейностите със значение за здравето 
на човека.

13. Мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.
14. Системен контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от 

лечебните и здравни заведения.
15. Провеждане на системен противоепидемичен контрол на лечебните заведения.
16. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните болести.
17. Осъществяване на ефективна система за ранно оповестяване, експресна диагностика 

и организиране на отговор при преднамерено използване на биологични агенти за 
причиняване на вреда.

18. Постигане на висок обхват със задължителни имунизации при изпълнение на 
Националния имунизационния календар на страната.

19. Провеждане на анонимно безплатно консултиране и изследване за СПИН.
20. Провеждане на безплатни консултации с деца в кабинет „Доверие” от психолог.
21. Провеждане на безплатни консултации за преодоляване на тютюневата зависимост.
22. Подобряване качеството на лабораторната дейност и осъвременяване на лабораторната 

диагностика.
23. Наблюдение на демографските показатели, здравното състояние, факторите на 

жизнената среда и начина на живот на регионално ниво и търсене на връзката и 
зависимостта между тях с оглед прилагане на адекватни профилактични мерки и 
промотивни здравни мероприятия.

24. Системно и насочено ангажиране на обществеността, неправителствените 
организации, областните и общинските ръководства в организацията, финансирането и 
реализирането на дейности по промоция на здраве, здравно образование, възпитание 
и борба с вредните за здравето навици.

25. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията 
на кадрите от Столичната РЗИ за усвояване на новата нормативна уредба по Закона за 
здравето и на хармонизирани с Европейското законодателство нормативни актове, 
издадени по реда на други закони.

26. Ефективна координация на Столичната РЗИ с регионалните лечебни, здравни и други 
структури, националните центрове и МЗ при организиране и осъществяване на 
държавна здравна политика на територията на столичния град.

ПРИНЦИПИ
Дейността на инспекцията е основана на:
•	 законност; 
•	 професионализъм;
•	 отговорност; 
•	 честност;
•	 лоялност;
•	 достъпност;
•	 политическа неутралност.
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 В работата си и във взаимоотношенията с потребителите на услуги служителите на 
инспекцията се ръководят от следните нормативни актове:
1. Закон за администрацията
2. Закон за държавния служител
3. Закон за здравето
4. Закон за лечебните заведения
5. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
6. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
7. Закон за водите
8. Закон за здравното осигуряване
9. Закон за устройство на територията
10. Закон за управление на отпадъците
11. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
12. Закон за защита от шума в околната среда
13. Закон за статистиката
14. Закон за административните нарушения и наказания
15. Кодекс на труда
16. Закон за защита на класифицираната информация
17. Закон за достъп до обществена информация
18. Закон за защита на личните данни
19. Закон за обществените поръчки
20. Административнопроцесуален кодекс
21. Други нормативни актове, регламентиращи дейността на Столичната РЗИ като 

държавна администрация и орган на държавния здравен контрол

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
•	 Подобряване на достъпа до административни услуги - улеснение на гражданите и 

юридическите лица при получаване на информация за видовете административни 
услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при 
получаване на информация за сроковете.

•	 Насърчаване на служителите на инспекцията към повишаване на качеството на 
предлаганите услуги.

•	 Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителя на инспекцията, 
реално работещ върху предоставянето на услугата, за ограничаване на възможностите 
за корупция.

 НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ
•	 Облекчаване на дългите процедури.
•	 Намаляване на размера на разходите, изразени в пари и време, необходими за 

извършването на административните услуги от Столичната РЗИ.
•	 Елиминиране на възможностите за корупционни практики.
•	 Създаване на приветлива, делова обстановка за потребителите на административни 

услуги, предоставяни от Столичната РЗИ.
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•	 Насърчаване на гражданите да изказват свободно мнението си за получаваните от нас 
услуги.

•	 Осъществяване на контрол върху дейността на служителите от Столичната РЗИ, 
работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ОТНОШЕНИЕ

Нашите отговорности към Вас:
1. Имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител. 
2. Изслушваме Вашите молби и тревоги и се отнасяме с внимание и загриженост към 

Вашите проблеми. 
3. При възможност търсим алтернативно решение на Вашия проблем при възникване на 

нормативни препятствия. 
4. Спазваме конфиденциалност при запитвания, жалби и сигнали на всеки потребител. 
5. Работим професионално, спазваме принципите на равнопоставеност на потребителите 

и не проявяваме субективно отношение към тях. 

Вашите отговорности към служителите на Столичната РЗИ:
1. Да се отнасяте към служителите с уважение. 
2. Да бъдете внимателни и любезни към другите клиенти. 
3. Да бъдете точни на договорените срещи. 
4. Да предоставяте пълна, точна и при необходимост допълнителна информация. 

Общата отговорност е да се осигури приятна атмосфера на взаимно уважение, 
внимание и търпение.

ИНФОРМАЦИЯ

 1. Осигуряваме актуална информация за предоставяните услуги чрез 
информационни табла, поставени на следните места:
•	 в сградата на ул. „Враня” № 20 - вдясно от входа;
•	 в сградата на ул. „Цар Симеон” № 169А – в приемен сектор;
•	 в сградата на ул. „Иларион Макариополски” № 10.
 2. Интересуващата Ви информация можете да получите от нашите служители в 
Приемната на Столична РЗИ на II етаж в сградата на ул. „Враня” №20 от 8.30 ч. до 17 ч. или 
като се обърнете към специалистите в приемното им време: 8.30 ч. – 9.30 ч. и 15.30 ч. – 17 ч.
 3. Можете да се свържете с нас и да получите информация и по следните начини:
•	 като ни пишете на адрес: София 1233, ул. „Враня” № 20;
•	 като изпратите факс на 831 21 29;
•	 като посетите нашия Интернет сайт www.srzi.bg
•	 като ни изпратите e-mail: director@srzi.bg
•	 като се обадите на: 
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                                           ТЕЛЕФОН            РАБ. ВРЕМЕ 
Дежурен здравен инспектор:
- отдел „Държавен здравен контрол”

832 71 11
8130 444

08.30 - 17.00 ч.

Приемни сектори на дирекция 
“Лабораторни изследвания”:
- лабораторен изпитвателен комплекс
- орган за контрол вид А
- каса

931 01 78
931 01 48
931 01 78

08.30 - 17.00 ч.

08.30 - 16.30 ч.

Дежурен епидемиолог 832 91 62
8130 482

07.30 - 18.00 ч.

Имунизационен кабинет 831 20 17
8130 498

08.30 - 12.00 ч. 
12.30 - 17.00 ч.

Кабинет за анонимно и безплатно 
консултиране и изследване за СПИН

833 40 99 09.00 - 13.30 ч.

Кабинет за преодоляване на 
тютюневата зависимост

832 81 57
8130 475

8.30 - 12.30 ч.
13.00 - 17.00 ч.

Кабинет за консултации с психолог 832 81 57
8130 475

8.30 - 12.30 ч
13.00 - 17.00 ч.

Приемен сектор на микробиология, вирусология и 
паразитология

931 19 40
8130 410

07.30 - 17.00 ч.

РКМЕ 832 71 83 08.30 - 17.00 ч.

 4. В случаите, когато въпросите Ви не са от нашата компетентност, Ви насочваме 
към съответните институции.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ
 Предоставяме еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение 
към всеки потребител, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, 
етническа принадлежност или религиозни убеждения.

ПРОЗРАЧНОСТ
1. Предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и 

образци, отговарящи на потребителите на услугите ни.
2. При разговор по телефона служителите ни се представят с фамилията си, при 

посещение в инспекцията от баджовете им се информирате за имената, длъжността и 
звеното, в което работят.

3. Информираме Ви за всеки възможен вариант за решаване на даден въпрос.
4. При оплаквания от качеството на оказана услуга, извършваме проверка, за резултатите 

от която Ви уведомяваме.
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СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ
1. При първия установен с нас контакт предоставяме цялата необходима информация.
2. Осъществяваме исканата услуга, като спазваме законно установените срокове.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. Очакваме да получим предложения, коментари, похвали или оплаквания, като 

използвате пощенските кутии, поставени за тази цел в сградата на ул. „Враня” № 20 до 
входа, на ул. „Цар Симеон” №169А и ул. „Иларион Макариополски” № 10, приемен сектор 
или на е-мейл: director@srzi.bg.

2. Анализираме дадените предложения, коментари, похвали и оплаквания и 
предприемаме конкретни действия за подобряване на обслужването, съобразени с 
нормативните актове.

3. На всеки писмено подаден сигнал /жалба/ по повод на лошо обслужване Ви 
отговаряме писмено в 7-дневен срок от постъпването му.

4. В случаите, когато се налага проверка, тя се извършва в 14-дневен срок от 
постъпването на сигнала /жалбата/ и в 7-дневен срок от проверката Ви изпращаме 
отговор.

5. Забележка: На анонимно подадени сигнали и предложения не бихме могли да 
отговорим. 

6. При провеждане на анкети и проучвания очакваме да попълните нашия формуляр за 
обратна връзка, който можете да намерите поставен:

•	 в сградата на ул. „Враня” № 20 – Приемна – II етаж;
•	 в сградата на ул. „Цар Симеон” № 169 А – пред приемен сектор;
•	 в сградата на ул. „Иларион Макариополски” № 10.
 След попълването пуснете формуляра в предназначената за целта кутия, която се 
намира на същото място. 

ОТГОВОРНОСТ 

1. Измерваме удовлетвореността на потребителите на услугите ни периодично и 
предприемаме действия за подобряването им.

2. Извършваме услуги, съобразно правомощията, дадени от законите и носим 
отговорност за качеството и сроковете на изпълнение.

3.  Отчетите за резултатите от нашите проучвания и Вашите мнения се публикуват на 
страницата на инспекцията в Интернет на адрес www.srzi.bg

 Тази ХАРТА НА КЛИЕНТА е изготвена на основание чл. 21 от Наредбата за 
административното обслужване и утвърдена със заповед  № К-228/07.06.2016 г.
на директора на Столичната РЗИ.



ХАРТА НА КЛИЕНТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА
София, 2016 г.
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