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Приложение към Заповед № РД-01-241/19.10.2015 г. 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Тези вътрешни правила имат за цел да регламентират целите, задачите, 

обхвата и реда за осъществяване дейността на Инспекторат на Министерството на 

здравеопазването като звено за осъществяване на административен контрол, в 

изпълнение на функциите, регламентирани в чл. 46 от Закона за администрацията, 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, както и 

правомощията и задълженията на неговите служители. 

Чл.2. Функциите на Инспекторат се осъществяват в случаите и по реда, 

предвиден в настоящите правила, както и в Методологията за анализ и оценка на 

ефективността на дейността на администрацията и Методиката за оценка на 

корупционния риск на Инспекторат на Министерството на здравеопазването. 

Чл.3. Дейността на Инспекторат се осъществява по отношение и във връзка с 

всички функции, дейности, процеси, програми, проекти, организационни единици и лица 

в структурата на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители 

с бюджет към министъра на здравеопазването, с изключение на случаите когато 

съответната дейност, процес, програма и др. са обект на одит. 

Чл.4. При осъществяване на своите правомощия служителите в Инспекторат 

спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за 

администрацията, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и Етичния кодекс на 

служителите в министерството. 

 

Глава втора 

 ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТ 

Чл.5.  (1) Ръководителят на Инспекторат: 

1. ръководи, координира и контролира работата на Инспекторат; 
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2. предлага на министъра на здравеопазването стратегически и годишен план за 

дейността на Инспекторат; 

3. разпределя задачите между служителите; 

4. докладва на министъра на здравеопазването за установените проблеми и 

рисковете свързани с тях и предлага мерки за предприемане на коригиращи действия; 

5. провежда въвеждащо обучение/инструктаж на новоназначените служители в 

звеното, като ги запознава с правилата, регламентиращи дейността на Инспекторат и с 

действащите вътрешни правила, свързани с дейността на Министерството на 

здравеопазването; 

6. спазва принципите за мобилност и ротация на служителите в Инспекторат при 

определяне състава на комисиите, извършващи проверките, отчитайки тяхната 

професионална компетентност, опит и служебна ангажираност, както и предмета на 

проверката; 

7. изготвя съвместно със служителите от Инспекторат индивидуалните им 

работни планове, като следи в тях да бъдат предвидени и обучения/семинари с 

антикорупционна насоченост; 

8. осъществява други правомощия, предвидени в нормативен или вътрешен акт. 

(2) При отсъствие на ръководителя на Инспекторат, неговите правомощия се 

осъществяват от определен със заповед на министъра на здравеопазването служител/и 

на Инспекторат. 

Чл.6. (1) Новопостъпилите служители са длъжни да се запознаят с действащите 

вътрешни правила в срок до десет работни дни от датата на предоставянето им. 

(2) Изпълнението на задължението по предходната алинея се удостоверява чрез 

полагане на подпис върху нарочно създаден за целта списък, съдържащ: наименованията 

на вътрешните правила, име на служителя и дата на полагане на подписа. 

Чл.7. (1) Служителите в Инспекторат при и по повод осъществяване на техните 

функции имат право: 

1. на свободен достъп до всички помещения, документи и цялата информация, 

необходима за изпълнение на възложените задачи; 

2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително и 

електронни и други сведения, които имат значение за осъществяване на функциите им; 

3. да изискват в определени от тях срокове документи, данни, информация, 

справки и сведения от друг характер във връзка с осъществяването на контролната 

дейност. 
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(2) При отказ на служител от проверяваните обекти да изготви/предаде изискани 

документи, се съставя констативен протокол. 

(3) Отказът за предоставяне на документи е основание за ангажиране на 

дисциплинарна отговорност на съответния служител. 

Чл.8. (1) Служителите в Инспекторат при и по повод осъществяване на техните 

функции са длъжни: 

1. да извършват възложените им задачи в съответствие с настоящите вътрешни 

правила и други приложими актове; 

2. да отразяват всеобхватно, обективно и точно установените обстоятелства и да 

бъдат безпристрастни при оценка на фактите и формиране/изготвяне на препоръки за 

подобряване дейността или за отстраняване на грешки, слабости или недостатъци, ако 

такива са установени; 

3. да не разгласяват фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по 

повод осъществяването на техните функции; 

4. при съмнения за възникване на ситуации, водещи до конфликт на интересите 

им по конкретен повод при или във връзка с възложени резолюции/задължения, 

своевременно да докладват за това на ръководителя на Инспекторат; 

5. да се запознават своевременно с всички факти, обстоятелства, документи и др., 

разкрити/установени при проверките, в които участват, с цел осигуряване на 

ефективност на работата на комисията, при отсъствие на някой от членовете ѝ; 

6. своевременно да се запознават с настъпилите промени в законодателството и 

вътрешните правила, действащи в Министерството на здравеопазването, свързани с 

дейността на Инспекторат. 

(2) Изпълнението на задължението по т. 6, относно вътрешните правила, действащи 

в Министерството на здравеопазването, свързани с дейността на Инспекторат, се 

удостоверява по реда на чл. 6, ал. 2. 

Чл.9. Служителите в Инспекторат периодично извършват преглед и анализ на 

вътрешните правила, свързани с дейността на звеното и правят предложения за 

актуализирането им. 

 

Глава трета 

СТРАТЕГИЧЕСКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ 

Чл.10.  (1) Инспекторат осъществява своята дейност по извършване на проверки 

въз основа на 3-годишен стратегически и 1-годишен оперативен план за дейността си, 

утвърдени от министъра на здравеопазването. 
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(2) В стратегическия план се определят целите и приоритетните задачи при 

осъществяване на плановите проверки на Инспекторат. Стратегическият план се изготвя 

и представя за утвърждаване до 31 декември на годината, предхождаща периода на 

планиране. 

Чл.11. (1) Оперативната дейност на Инспекторат се осъществява въз основа на 

годишен план, утвърден от министъра на здравеопазването. Годишният план се изготвя 

и представя за утвърждаване от министъра до 31 декември на годината, предхождаща 

периода на планиране. 

(2) В годишния план за дейността се определят конкретните обекти и обхвата на 

проверките. 

Чл.12. Актуализирането на стратегическия и годишния план се извършва при 

съществени промени в нормативната уредба или промени в структурата на 

министерството и/или в планираните за проверка обекти. 

Чл.13. По нареждане на министъра на здравеопазването, по преценка на 

ръководителя на Инспекторат, в изпълнение на възложени с влязъл в сила нормативен 

акт задачи, Инспекторат може да извършва и проверки, които не са включени в годишния 

план за дейността му (извънпланови). 

 

Глава четвърта 

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ 

 

Раздел I  

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

Чл.14.  (1) Обект на проверките на Инспекторат могат да бъдат. 

1. Звена от структурата на Министерството на здравеопазването; 

2. Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването; 

3. Други обекти, за които министъра на здравеопазването е издал заповед за 

проверка. 

(2) Предметът на проверката се определя със заповедта на министъра и може да 

включва функционален анализ на структури/звена, ефективност на дейността, спазване 

на разпоредбите на ЗПУКИ, оценка на корупционния риск и др. 

(3) Проверките могат да бъдат планови и извънпланови, а съобразно обхват си - 

комплексни, тематични, последващи и проверки по сигнали или по информация, 

получила широк обществен отзвук. 
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Чл.15.  (1) Проверката започва въз основа на писмена заповед, издадена от 

министъра на здравеопазването. В заповедта се посочват основанието за извършване на 

проверката, вида и предмета на проверката, проверявания период, срок за извършване на 

проверката, членовете на комисията, която ще извърши проверката и нейния 

председател. 

(2) В заповедите за проверки могат да бъдат включени и експерти от други 

дирекции на министерството, както и от второстепенните разпоредител с бюджет към 

министъра на здравеопазването, в зависимост от предмета на проверката. 

(3) Членовете на комисията се определят при спазване разпоредбите на чл.5, ал.1, 

т.6 от настоящите вътрешни правила. 

(4) Заверено копие от издадената заповед за проверка се предоставя на 

ръководителя на проверявания обект. 

Чл.16. (1) Във всички случаи при постъпване на сигнал с твърдения за извършено 

нарушение, ръководителят на Инспекторат може да разпореди предварително проучване 

с цел преценка за извършване на извънплановата проверка. Предварителното проучване 

се извършва от определен от ръководителя служител/служители на Инспекторат, чрез 

изискване в определен срок на информация, проучване на документи и други подходящи 

средства. 

(2) Въз основа на резултатите от предварителното проучване, ръководителят на 

Инспекторат може да предложи на министъра на здравеопазването издаване на заповед 

за започване на извънпланова проверка. 

(3) При разглеждане на сигналите се прилагат разпоредбите на глава VIII от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

(4) По анонимни сигнали не се извършва проверка. 

(5) Когато сигналът е очевидно неоснователен/несъстоятелен, ръководителят на 

Инспекторат уведомява министъра на здравеопазването с доклад, в който се предлага 

отказ за извършване на проверка. След одобряване на доклада, ръководителят на 

Инспекторат уведомява с писмо подателя на сигнала. 

(6) При разглеждане на постъпили сигнали, съдържащи твърдения за наличие на 

корупция, корупционни практики и/или конфликт на интереси, се спазват разпоредбите 

на ЗПУКИ, настоящите вътрешни правила и Вътрешните правила за защита на лицата, 

подали сигнали за корупция, корупционни практики и/или конфликт на интереси в 

Министерството на здравеопазването. 
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Чл.17. (1) Всеки член на комисията е отговорен за постигане на целта на 

проверката и за изпълнението на конкретните задачи в рамките на предмета и срока за 

извършване на проверката. 

(2) Комисията се запознава предварително с нормативните актове, свързани с 

предмета на проверката, функциите и дейността на проверявания обект. 

(3) Комисията изисква документи, справки и друга информация, свързана с 

предмета и обхвата на проверката. 

Чл.18. Всички длъжностни лица и служители в Министерството на 

здравеопазването и на проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на 

служителите от Инспекторат при осъществяване на техните правомощия. 

 

Раздел II  

ДОКЛАДВАНЕ 

Чл.19. (1) За резултатите от извършената проверка, в определения в заповедта 

срок, комисията изготвя доклад, които се подписва от председателя и членовете ѝ. 

(2) Докладът за извършената проверка съдържа въвеждаща информация по 

преценка на комисията, фактически констатации, изводи, препоръки и обобщено мнение. 

(3) Докладите от извършени проверки се изготвят в един екземпляр, за министъра 

на здравеопазването. 

(4) Докладът се регистрира в автоматизираната система за документооборот на 

министерството и се предоставя на министъра на здравеопазването. 

Чл.20. (1) След резолюция от министъра на здравеопазването, копие от доклада 

или извадка от него се изпраща с придружително писмо до ръководителя/отговорните 

лица на проверявания обект.  

(2) По преценка на ръководителя на Инспекторат, с оглед спецификата на 

извършената проверка и/или обема на доклада, на проверявания обект/звено може да 

бъде изпратено само писмо за резултатите от извършената проверка. 

(3) В зависимост от направените предложения в одобрения от министъра на 

здравеопазването доклад, писма за отделните констатации или копие от доклада (извадка 

от него) се изпраща по реда на ал. 1 и 2 и на други звена в министерството, други 

второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, 

съответните компетентни органи и/или физически и/или юридически лица. 

Чл.21. (1) Инспекторат на Министерството на здравеопазването следи за 

спазването на указаните срокове за изпълнението на дадените препоръки. 
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(2) В случай, че определените срокове не са спазени и/или дадени препоръки не са 

изпълнени, Инспекторат изготвя напомнително писмо, в което се дава нов срок с 

предупреждение за изпълнение на дадените препоръки. 

(3) При несъобразяване на ръководителя на проверявания обект със срока, 

ръководителят на Инспекторат информира министъра на здравеопазването за преценка 

относно предприемане на действия за търсене на дисциплинарна отговорност от 

съответните лица. 

(4) За изпълнение на препоръките се уведомява министъра на здравеопазването. 

(5) Преценката за изпълнението на препоръките се прави в зависимост от техния 

характер и осъществяването на конкретния предписан резултат или действие. Оценката 

за ефекта от изпълнение на дадените препоръки се прави при провеждането на 

последваща проверка.  

(6) По изключение може да се приеме, че дадени препоръки не могат да бъдат 

изпълнени, ако важни причини налагат това, за което се докладва на министъра на 

здравеопазването, който взема окончателно решение. 

 

 

Глава пета 

ОБРАБОТКА И АРХИВИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Чл.22.  (1) Изготвените съгласно настоящите правила документи, се оформят и 

съхраняват в отделни досиета. Досието съдържа всички документи, свързани с 

инициирането, разглеждането и приключването на отделните преписки. 

(2) За всеки доклад се съставя досие, което съдържа всички събрани и създадени 

документи в хода на проверката. 

Чл.23. Досиетата на приключените преписки/проверки се архивират и съхраняват 

в архива на министерството, по реда и начина, определен във Вътрешни правила за реда 

и организацията на документооборота и Вътрешни правила за дейността на учрежденски 

архив в Министерството на здравеопазването. 

Чл.24. Съхраняването на документите в Инспекторат, до извършване на 

последваща проверка за изпълнение на приетите с резолюция на министъра на 

здравеопазването препоръки и предаването им в архива на министерството, се извършва 

при спазване на вътрешните правила и процедури. 
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Глава шеста 

ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ 

Чл.25. (1) За резултатите от своята дейност Инспекторат представя на министъра 

на здравеопазването обобщен годишен доклад. 

(2) Годишният доклад отразява резултатите от работата на звеното, като следва 

основните положения, залегнали в годишните планове за дейността му. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите правила са утвърдени със заповед на министъра на 

здравеопазването и влизат в сила от деня на утвърждаването им. 

§ 2. Изменението и допълнението на правилата се извършва по реда на приемането 

им.  

  


