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ГЛАВА ПЪРВА   „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ” 

 

    Раздел I „ Обхват, цел и принципи”  

 

 Чл. 1. Тези правила регламентират условията и реда в РЗИ – Монтана за защита 

на лицата, чиито сигнали подадени в администрацията на инспекцията или в 

Министерство на здравеопазването, съдържат твърдения за наличие на корупция, 

корупционни прояви и/или конфликт на интереси. 

 Чл. 2. Лице, което е подало сигнал в РЗИ – Монтана  или в администрацията на 

Министерство на здравеопазването , съдържащ твърденията за корупция, корупционни 

прояви и/или конфликт на интереси не може да бъде преследвано. 

 Чл. 3. (1)Действия по защита на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения 

за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се предприемат от 

момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на инспекцията или на 

Министерство на здравеопазването (чрез подаване/постъпване в пощенските кутии; 

електронен адрес; телефон;факс и др.) до отпадане на необходимостта от това. 

(2) Задължения, за предприемане на конкретни действия, по предходната алинея 

имат всички служители, 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. (1) Със защита, предвидени в тези Вътрешни правила се ползват и 

служителите на  инспекцията, подали сигнали в Министерство на здравеопазването за 

наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.  

(2) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са 

предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че 

са подали сигнал, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или 



конфликт на интереси има право на обезщетение за претърпените от него имуществени 

или неимуществени вреди по съдебен ред. 

Чл. 5. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с 

постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращенето или 

произнасянето по сигнала, съдържащ твърдения корупция, корупционни прояви и/или 

конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези 

сигнали, служителите в инспекцията, спазват принципите и правила за поведение, 

регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и 

в Етичния кодекс на служителите в РЗИ – Монтана. 

 

  Раздел II „Обхват на защитата”  

 

Чл. 6. Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, 

корупционни прояви и/или конфликт на интереси се осъществява, чрез прилагане на 

контрол при постъпването, регистрирането, движението, разглеждането, препращането 

и произнасянето по тези сигнали, насочени 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 реализирането на посочените 

дейности;  

3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала; 

4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, касаещи 

други лица, различни от неговия подател; 

5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по 

повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на 

съдържащата се в тях информация, констатации и предложения. 

Чл. 7. Механизмите, осигуряващи контрол при постъпването, регистрирането, 

движението, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи 

твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси са: 

1. създаване  на специален ред и условия за подаването и регистрирането на 

сигналите, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на 

интереси – наличие на пощенски кутии за тяхното подаване и последващо 

регистриране в деловодната система на инспекцията;  

2.  вменяване на конкретни задължения и/или  правомощия с настоящите 

правила на отделни служители в инспекцията, ангажирани пряко или косвено при 

реализиране на процесите, свързани със събирането, съхраняването, използването и 

предоставянето на информация, при и/или по повод тези сигнали;  

3. Осъществяването на контрол за стриктно спазване на служебните 

задължения по предходните точки, от страна на преките ръководители на съответните 

служители; 

Чл. 8. (1) Директора на РЗИ – Монтана, преди извършване на проверката, 

респективно прегледа на сигнала, разпорежда предприемане на конкретни мерки за 

опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, насочени към 

предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически 

тормоз, при наличие на данни за това. 

(2) Служителят, срещу който е подаден сигнала се отстранява от разглеждането 

на преписката, по отношение на която се съдържат твърдения за него. Ако 

разглеждането на преписката, във връзка с която е подаден сигнала, не е възложено на 

служителя, срещу когото е същия, се предприемат действия по ограничаване на 

всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката. 

(3) В случаят по ал.2 преписката/те, за която/които се отнася сигнала, съдържащ 

твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се решава/т 



приоритетно и резултатите от това се представят незабавно на директора на 

съответната дирекция, за вземане предвид при разглеждане на подадения сигнал.  

(4) Отстраняването по ал.2, респективно ограничаването по същата алинея, се 

извършва със заповед на директора на РЗИ – Монтана. 

 

 ГЛАВА ВТОРА „ ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ 

ТВЪРДЕНИЯ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ 

НА ИНТЕРЕСИ И НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ” 

 

Раздел I „Постъпване, регистрация и разпределяне на сигналите” 

 

Чл. 9 (1) Сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви 

и/или конфликт на интереси не се приемат и регистрират от дирекция АПФСО. Същите 

се подават, след указания на служителя от гишето за административно обслужване в 

специално създадените за целта пощенски кутии, намиращи се на ет. 1 и ет. 4 в сградата 

на РЗИ – Монтана. Служителят уведомява директора на дирекция АПФСО за 

наличието на такъв сигнал, комисията отключва кутията и сигнала се завежда в 

деловодната програма на инспекцията. 

(2) Видът на сигнала, се класифицира от неговия подател, като такъв, съдържащ 

твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, за което 

служителят от дирекция АПФСО изрично изисква определянето му от лицето, 

подаващо сигнала.  

Чл.10. (1) Сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви 

и/или конфликт на интереси, постъпили по пощата не се примат и регистрират от 

дирекция АПФСО. Същите се пускат от служителят на гишето за административно 

обслужване  в специално създадените пощенски кутии.   

(2) В случаите по предходната алинея, видът на сигнала се класифицира като 

такъв, съдържащ твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на 

интереси, от служителя на дирекция АПФСО, когато в него е използван/ни един или 

повече от следните изрази: „корупция”, „конфликт на интереси”, „подкуп”, „парична 

облага”, „даване/получаване на пари и/или друга облага”, „частен интерес” и др. 

подобни. 

Чл.11. (1) Лицата, определени със заповед на директора на РЗИ – Монтана 

единствено имат достъп до създадените за подаване на сигнал, съдържащи твърдения 

за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси пощенски кутии. 

(2) Лицата, по предходната алинея, извършват проверка на съдържанието на 

пощенските кутии, създадени за подаване на сигнали, съдържащи твърдения за 

корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, веднъж месечно до 10-то 

число на месеца. 

(3) След извършване на проверката, лицата по ал.1 изготвят протокол , след 

което полагат подписи си и датата на неговото съставяне. 

(4) Протоколът по предходната алинея съдържа следната информация - № по 

ред, име на лицето подало сигнала, кратко съдържание, Вх. № в дневника за 

документооборота. 

(5) След изготвяне и подписване на протокола, същият, както и постъпилите 

сигнали /ако има такива/ се предават от лицата на директора на РЗИ – Монтана. 

Чл. 12. (1) Сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви 

и/или конфликт на интереси, независимо от начина на тяхното постъпване в 

инспекцията (чрез подаване/постъпване в пощенските кутии; електронен адрес; 

телефон; факс и др.) се регистрират в деловодството със съответния индекс. След 

постъпване на сигнал, служител определен с нарочна заповед от директора на РЗИ – 

Монтана го завежда в специално създадения за целта електронен регистър, който се 

подържа и съхранява от лицето. 



(2) Регистърът на сигналите, съдържащ твърдения за корупция, корупционни 

прояви и/или конфликт на интереси съдържа следните данни: 

1. дата, на постъпване/описване на сигнала от определения служител, който 

поддържа електронния регистър; 

2. уникален регистрационен индекс, съдържащ – посочване на номера на 

сигнала, по реда на неговото постъпване, отбелязан  със съответната арабска цифра; 

след него се изписва тире и след него се поставя първата буква от собственото име на 

подателя на сигнала. След изписването по този начин, след наклонена черта се 

посочват датата, месеца и годината на постъпване/описване на сигнала. В горния десен 

ъгъл с малки букви се изписват индексите – кк, което означава, сигнал съдържащ 

твърдения за корупция и/или корупционни прояви или - ки, което означава, сигнал 

съдържащ твърдения за конфликт на интереси; 

3.относно (кратко описание на изложените 

твърдения/обстоятелства/повдигнатия въпрос в сигнала); 

4. адресат на сигнала (до кого е адресиран); 

5. резолюция на директора на РЗИ – Монтана; 

6. поставен срок за разглеждане, респективно препращане; 

7. на  кой служител е възложена проверката; 

8. предприети действия и резултати от проверката; 

9. дадени указания/препоръки до съответната дирекция (ако има такива); 

(3) Достъп до регистъра по предходната аленея имат: директора на инспекцията 

и служителя оторизиран да води регистъра. 

Чл. 13. Информация и данни от регистъра на РЗИ – Монтана по чл. 12 се 

предоставят на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в 

закон и/или  след преценка   и изрично разпореждане на директора на РЗИ – Монтана. 

 

 Раздел II „Разглеждане, докладване и произнасяне по сигналите. 

Архивиране и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи” 

 

Чл. 14. Разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за корупция, 

корупционни прояви се извършва, чрез реализирането на проверка на изложените в 

него обстоятелства. 

Чл. 15. (1) Информацията и документите, необходими за разглеждането на 

сигнала, съдържащ твърдения за корупция се изискват от Директора на РЗИ – Монтана, 

като за целта се изготвя нарочно писмо, съдържащо само – адресата, към когото е 

насочено; дадения вече първоначален уникален регистрационен номер и общ текст, 

указващ представянето на информация.  

(2) Писмото, изготвено по предходната алинея се регистрира в информационната 

система за документооборота  на инспекцията. 

Чл. 16. (1) Служителите, ангажирани пряко или косвено със събирането, 

изготвянето и предоставянето на информацията и документите, изискани по чл.15 ал 1 

са длъжни да ги предоставят на Директора на РЗИ – Монтана, по реда посочен в 

предходния член. 

(2) Контролът по спазване на предходната алинея, както и организацията на 

работата, във връзка с това се осъществява от директорите на дирекции, ангажирани 

пряко или косвено с реализирането на процесите протичащи при и/или по повод 

постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви. 

Чл. 17. В случаите на преценка, че сигнала, съдържащ твърдения за корупция и 

корупционни прояви не е от компетентността на инспекцията, същия се препраща на 

компетентен орган. 

Чл. 18. След извършването на проверката, за резултатите ат нея (включително, 

констатирани пропуски и/или нарушения, направени изводи и препоръки и/или 



предложения) се изготвя доклад от съответния директор на дирекция до директора на 

РЗИ – Монтана. Доклада се изготвя в два екземпляра. 

Чл. 19. (1) За архивиране на сигналите, както и всички документи и/или 

материали, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането на 

сигнали съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на 

интереси се създава досие и изготвя опис на съдържащите се в него документи. 

(2) Описът по предходната алинея съдържа: вид на документа (сигнал, писмо, 

докладна записка доклад и др.); брой страници на документа и дата на постъпването му 

в инспекцията. 

(3) Описът се изготвя от лицето, поддържащо регистъра, след предаване на 

цялата образувана преписка от служителите на инспекцията пряко ангажирани с нея и 

се съхранява, като начална страница на образуваното досие. 

Чл. 20. (1)  Отговорност за правилното и надежно архивиране на документите по 

предходната алинея, по начин непозволяващ достъп до тях и разгласяване на 

съдържащата се в тях информация, носи служителя, на който със заповед му е вменено 

задължението да води регистъра на сигналите. 

(2) При възникване на необходимост от последващо ползване на документите, 

събрани в хода на разглеждането на сигнал, съдържащ твърдения за корупция, 

корупционни прояви и/или конфликт на интереси, служителят/те ползващ/и тези 

документи, носи/носят отговорност за тяхното съхраняване и опазване, както и за 

неразгласяване на съдържащите се в тях информация, за времето от предаването им на 

лицето, поддържащо регистъра до отпадане на необходимостта за това. 

(3) Контролът по спазването на предходните алинеи се осъществява от Главния 

секретар на инспекцията. 

Чл. 21. Информация и данни от доклада по предходната алинея се предоставят 

на други органи, организации и/или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или 

след преценка и изрично разпореждане на директора на  РЗИ – Монтана. 

Чл. 22. (1)  Публикуването на информация за подадените сигнали, съдържащи 

твърдения за корупция и корупционни прояви, се извършва като се оповестяват данни 

за: броя подадени сигнали, синтезирана информация за направените твърдения; броя на 

основателните и неоснователни твърдения/сигнали; уникалните регистрационни 

индекси на сигналите (без посочване на данни за подателите и за дирекцията или 

служителите, срещу които са подадени сигналите). 

(2) Информацията по ал 1 се публикува на  тримесечие (ако има такава) на 

официалната страница на инспекцията. 

(3) Контролът по спазването на предходните алинеи се осъществява от Главния 

секретар на инспекцията. 

 

  ГЛАВА ТРЕТА „ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ” 

 

Чл. 23. (1)  Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване 

от всички служители на РЗИ – Монтана. 

(2)  Всички служители на инспекцията ангажирани пряко или косвено с 

постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането и 

произнасяне по сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви 

и/или конфликт на интереси, както и с изготвянето/получаването/препращането на 

документи, касаещи тези сигнали, изпълняват служебните си задължения при спазване 

на чл. 6 от настоящите Вътрешни правила.  

(3) Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене 

на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния 

служител и Кодекса на труда. 

 

 


