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УТВЪРЖДАВАМ, 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА /П/ 

Дата: 13.09.2022 г. 

 

ДИРЕКТОР НА  

РЗИ   СМОЛЯН 

 

                                                                                                  

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И 

СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 
I. Място и структура на Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване”    

 

 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Щатната осигуреност в дирекцията е определена в Устройствения правилник 

на РЗИ, издаден от Министерство на здравеопазването. Числеността на персонала 

се състои от 12 щатни бройки.    

 Директор на Дирекция ”АПФСО” – 1 

 Главен счетоводител – 1  

 Главен експерт – 3 

 Старши експерт – 2 

 Главен специалист – 2 

 Шофьор-изпълнител – 3  

 

ІІ. Функции  

 

Дирекция АПФСО изпълнява следните функции: 

1. Административни 

2. Правни (юридически) 

2.  Финансови 

3.  Стопански   

4.  Информационно обслужване   

 
ІІІ. Дирекция АПФСО изпълнява следните задачи: 

 

 1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание 

на длъжностите; 

2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването 

на длъжностните характеристики и процеса на оценяване изпълнението на 

служителите в РЗИ; 

3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и 

заверява служебни и трудови книжки; 

4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за 

провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, 

изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с 

възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения 

на служителите в РЗИ; 

5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на 

физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в 

съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за 

административното обслужване; 

6. организира и извършва деловодната дейност в РЗИ, систематизира и 

съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния 

архивен фонд и отговаря за организирането на куриерски услуги; 

7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по 

Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления 

по Закона за административните нарушения и наказания; 

8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с 

дейността на РЗИ; 

9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна; 

10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната 

власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните 

данни и Комисията за защита от дискриминация; 

11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ 

Смолян; 

12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ Смолян и 

предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното 

администриране; 

13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет 

страницата на РЗИ в актуално състояние; 
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15. организира работата с електронни документи, предоставянето на 

административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи 

между административните органи; 

16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и 

ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна 

инфраструктура на администрацията; 

17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и 

сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални 

мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.; 

18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ; 

19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и 

аварийна безопасност в инспекцията; 

20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на 

директора на РЗИ. 

 

IV. Документация 

В дирекция АПФСО се водят следните дневници и регистри: 

1. Входяща и изходяща кореспонденция 

2. Регистър на издадените Наказателни Постановления 

3. Регистър на издадените заповеди 

4. Регистър за досиетата на отделните служители 

5. Разчетно - разплащателна ведомост за заплатите на служителите 

6. Дневник за регистриране на трудоустроените лица 

7. Дневник на регистрираните болнични листи 

8. Регистър на трудовите злополуки 

9. Дневник на издадените трудови книжки 

10. Дневник на издадени служебни книжки 

11. Дневник на получени и съхранявани служебни книжки 

12. Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ 

13. Дневник за отчитане на извънредния труд 

14. Книга за начален инструктаж 

15. Книга за периодичен и извънреден инструктаж 

16. Дневник проверки пожарогасители 

17. Регистър на предложенията за поемане на задължение/извършване на 

разход 

18. Регистър договори 

19. Регистър на ЛЗК 

20. Счетоводни регистри: 

21. Сборна ведомост №1 - Приход каса 

22. Сборна ведомост №2 - Разход каса 

23. Сборна ведомост №13 - Подотчетни лица  

24. Сборна ведомост №14 Доставчици-банка 

25. Сборна ведомост №15 Клиенти 

26. Сборна ведомост №16-Други разчети 

27. Сборна ведомост №17 Материални запаси 

28. Сборна ведомост №18 ДМА 

29. Сборна ведомост №20 Заплати 

30. Сборна ведомост №21 Ангажименти и задължения 

31. Сборна ведомост №30 Банка-7500 

32. Сборна ведомост №32 Банка-наличности 

33. Сборна ведомост №40 Банка транзитна 

34. Сборна ведомост №41 Доставчици-каса 

35. Сборна ведомост №51 Други 
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V. Възлагане, планиране и отчитане на работата 

Работата се възлага: 

1. От директор на Д“АПФСО“ 

2. От главен секретар 

3. От директор на РЗИ 

   Планирането на работата се осъществява чрез изготвяне на индивидуални 

планове на служителите и  седмични и годишни работни планове на дирекцията. 

Периодичния контрол се извършва по индивидуалния годишен план 

служителите и се отчита писмено.  Всеки служител носи отговорност за срочно, 

качествено и ефективно изпълнение на възложените задачи, като цялостната му 

работа се оценява от прекия ръководител. 

 

          Отчетност с линии на докладване 

1.За изпълнението на ежедневните срочни задачи всеки служител се отчита и 

докладва лично на прекия  си ръководител;  

3.Седмично отчитане на служителите пред Директор на дирекция; 

4.Седмично, тримесечно и годишно отчитане на дейността от Директор на 

дирекция пред Директор РЗИ; 

5. Ежедневно отчитане на движението на бюджетните средства в касата чрез 

попълване на Касова книга от главен специалист. 

 6. Месечно и тримесечно отчитане на приходите, разходите, доброволно и 

принудително събрани суми по Наказателни постановления, чрез изготвяне на Касов 

отчет от Главния счетоводител. 

 7. Тримесечно отчитане на ФРЗ чрез изготвяне на отчет за ТСБ от Главен 

счетоводител. 

 

VI. Контрол  

Контрол върху дейността на Директора на дирекция „АПФСО” се  осъществява 

от  Директор на РЗИ Смолян,  заместник директора, главния секретар. 

Директор дирекция осъществява цялостния контрол по спазване на 

установените правила чрез: 

1. Контрол върху текущата дейност се извършва чрез ежеседмични, 

тримесечни, шестмесечни и годишни отчети на служителите, респективно 

сравнителен анализ на изпълнението спрямо планираното, както и контрол върху 

качеството на издадената документация; 

2.  Сроков контрол - чрез електронната деловодна система ежедневно 

3.  Контрол върху спазване на работното време и трудовата дисциплина. 

 

VII. Функционални връзки и взаимоотношения 

1. Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ 

осъществява контакти с всички дирекции и служители в инспекцията с цел обмен на 

информация и координация по поставените задачи. 

2. Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване““ 

осъществява непосредствен контакт с всички дирекции в РЗИ при изпълнение на 

задълженията, произтичащи от Устройствения правилник на РЗИ. 

3.Дирекцията осъществява и ефективна комуникация с МЗ като ПРБК 

(Дирекции: Бюджет и финанси, Електронно здравеопазване, Човешки ресурси, звено 

Вътрешен одит), НСИ, НОИ, НАП, финансови институции и други юридически лица, 

организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията. 

Настоящата функционална характеристика може да бъде изменяна и допълвана 

при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и 

структурни промени. 

 

VIII. Нормативно основание  

Функционалната характеристика е разработена на основание чл. 9 т. 4, чл.29, 

ал.3 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции. 

 

Директор Д АПФСО: /П/ 

/инж. Р. Димитрова/ 


