Изпълнение за първо полугодие 2019 г.
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
на Столична регионална здравна инспекция
д-р Данчо Пенчев – директор на Столична регионална здравна инспекция
Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Актуализиране на
действащите
вътрешни правила и
процедури по
отношение на
бюджетния процес,
СФУК

Промяна на вътрешната
нормативна уредба

Крайна цел
на мярката

Регламентир
ане на
правила,
процедури,
отговорност
и и контрол

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

30.09.2019 г. Постигане на
повече
прозрачност
в бюджетния
процес

Степен
на риска

ниска

Отговорно лице

Началник отдел
ФС и Финансов
контрольор

Причини при
неизпълнение

В процес на
изпълнение.

Резултат от изпълнение на мярката – В процес на актуализиране са Счетоводната политика на СРЗИ и вътрешните правила по отношение на
СФУК.
Корупционен риск – извършване на контролни дейности
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел
на мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Степен
на риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Въвеждане на
Мярката има
ротационен принцип на организационен характер.
инспекторите в РЗИ
при осъществяване на
държавен здравен
контрол по райони и
обекти.

Ефективен
държавен
здравен контрол

28.02.2019 г.

Изготвяне на
заповеди за за
смяна на
районите и
обектите,
подлежащи на
държавен
здравен
контрол.

средна

Директори на
дирекции

Изпълнена.

Резултат от изпълнение на мярката - Издадени заповеди за смяна на районите и обектите, подлежащи на държавен здравен контрол, както следва:
-

дирекция „Медицински дейности“: РД-01-321/27.06.2019 г.;
дирекция „Надзорна заразните болести“: РД-01-10/07.01.2019 г., РД-01-98/21.02.2019 г., РД-01-12/09.01.2019 г.;
дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“: РД-01-259/27.05.2019 г., № РД-01-298/18.06.2019 г.;
дирекция „Обществено здраве“: РД-3/02.04.2019 г., РД-01-113/27.02.2019 г.

Въвеждане
на Организационен и
повторни проверки кадрови
на обекти от друг
екип

Установяване на
нови
несъответствия

Постояне
н

Брой
проверки,
брой
констатиран
и нарушения

нисък

Директори на
дирекции

Изпълнена.

Резултат от изпълнение на мярката – извършени 157 повторни проверки. Проверката се извършва задължително от екип от двама служители,
с което се цели да се постигне обективност и независимост при преценката. Разпределението на проверките по дирекции е следното:
-

дирекция „Обществено здраве“: петдесет и три повторни проверки;
дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“: осемдесет и седем повторни проверки;
дирекция „Надзор на заразните болести“: петнадесет повторни проверки;
дирекция „Медицински дейности“: две повторни проверки.

Дирекция „Лабораторни изследвания“ участва в съвместни проверки на екипи от служители на няколко дирекции. За периода са направени
дванадесет повторни измервания.
Организиране на
Повишаване
обучение на
компетентността на
служители на СРЗИ, кадрите
изпълняващи
административно-нак
азателни функции

Законосъобраз
но
осъществяване
на
административ
нонаказателнот
о производство

30.06.2019 г.

Намаляване нисък
на броя на
незаконосъ
образните
наказателни
постановле
ния и
осъществяв
ане на

Началник
отдел АП

Изпълнена

ефективен
контрол за
спазване на
здравното
законодател
ство.
Резултат от изпълнение на мярката:
През месец април беше проведено обучение по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), като основно се обърна внимание на
най-често срещаните проблеми при съставяне на актове за установяване на административни нарушения. Разгледаха се конкретни казуси
възникващи при осъществяване на контролната дейност. Обърнато е внимание на държавните здравни инспектори за строго формалния процес по
ЗАНН, касаещ установяването на административното нарушение и издаването на наказателното постановление.
През отчетния период, служители на инспекцията взеха участие в обучителни курсове към Института по публична администрация на следните
теми, относими към административно-наказателното производство:
- Правна уредба на защита на личните данни;
- Организация на защита на личните данни;
- Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс – за неюристи.
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел на
мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Актуализиране на
процедурите и
образците на
документите за
предоставяне на
административни
услуги

Промени във вътрешната
нормативна уредба

Намаляване на
намесата на
човешкия
фактор

31.07.2019 г.

Индикатор

Степен
на риска

Актуализир среден
ани правила
и образци

Отговорно
лице

Директор на
дирекция
АПФСО

Причини при
неизпълнение

Изпълнена.

Резултат от изпълнение на мярката:
-

Актуализирани са 4 бр. образци на СРЗИ поради промяна в нормативната уредба.

-

Изготвена е процедура за организация на работата в Столична РЗИ по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и

утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите
Анонимни анкети с
потребители на
услуги от
структурата на СРЗИ

Организационен характер Добавяне на
допълнителна
информация за
корупционните
практики

30.11.2019 г.

Анализ на
анкетите

нисък

Директор
В процес на
дирекция ПБПЗ изпълнение.

Резултат от изпълнение на мярката – Във всички сгради са поставени кутии с тиражирани анкети за попълване от потребителите на услуги от
структурата на СРЗИ. В планувания срок, анкетите ще бъдат анализирани.
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел на
мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Степен
на риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

СРЗИ не извършва
този вид дейности
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните
актове
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел на
мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Степен
на риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Дейността не е от
компетенциите на
СРЗИ
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства
Описание на мярката

Насоченост на мярката –
организационен/
кадрови/ промени в
нормативната уредба

Крайна цел на
мярката

Срок за
изпълнение
и етапи

Индикатор

Степен
на риска

Отговорно
лице

Причини при
неизпълнение

Няма такива

Мерки за публичност
Описание на мярката

Срок за изпълнение и етапи

Отговорно лице

Причини за неизпълнение

Изготвяне на печатни 30.09.2019 г.
Директор на дирекция ПБПЗ
В процес на изпълнение.
материали за
повишаване на
информираността на
гражданите за
възможностите и
начините да подават
сигнали за корупция.
Резултат от изпълнение на мярката – Осигурени брошури с Харта на клиента във фронт-офисите на инспекцията.
Поддържане в актуално Ежеседмично актуализиране
Началник отдел ОИ
Изпълнена.
състояние на
публичните регистри на
СРЗИ
Резултат от изпълнение на мярката:
Всеки понеделник се актуализират публичните регистри на интернет страницата на СРЗИ www.srzi.bg – общо 26 бр. актуализации за полугодието.
Редовно актуализиране Периодично актуализиране.
Директор дирекция АПФСО
Изпълнена.
на раздел
„Антикорупция” на
интеренет страницата
ана СРЗИ
Резултат от изпълнение на мярката – в раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на СРЗИ е публикуван антикорупционният план на СРЗИ
за 2019 г.
Обучения
Брой на проведените
обучения
Обучения на
служителите на СРЗИ

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема
служители с длъжността им
Превенция и противодействие на корупцията .

Индикатор
Повишаване на професионалната
квалификация

Резултат от изпълнение на мярката – 12 служители, назначени за пръв път на държавна служба са преминали електронния модул на обучението на
тема „Въведение в държавната служба“.
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали
Адрес

E-mail адрес

Телефонен номер

Гр. София, ул. „Враня” Форма на сайта 02 832 71 11
№ 20
https://srzi.bg/bg/poday-sign 02 832 91 62
al

Специални кутии, поставени в
администрацията /описание на
местонахождението/
Поставените пощенски кутии
на входа на сградите се
отварят всеки първи работен
ден от месеца.

Други

Резултат от изпълнение на мярката – 1039 броя получени сигнала през деловодната програма на СРЗИ за нарушения в подконтролните обекти на
инспекцията. Няма получени сигнали в поставените пощенски кутии на входа на сградите.
Мерки за защита на лицата, подали сигнали
Същност на мерките
Разработване на Вътрешни правила, Главен секретар
гарантиращи защитата на лицата,
подали сигнали за корупция в СРЗИ
– 31.07.2019 г.
Резултат от изпълнение на мярката – вътрешните правила са в процес на разработване.
Изготвил:
11.07.2019

X
Десислава Славчева
Главен секретар
Signed by: Desislava Kirilova Slavcheva

