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ЗАПОВЕД

На основание чл. 110, ал. 3 от Административния процесуален кодекс, чл. 10 и чл. 51 от Устройствения
правилник на Регионалните здравни инспекции,

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.  Длъжностните  лица  и  времето  за  приемане  на  граждани  и  представители  на  организации  за
изслушване на техни предложения и сигнали, както следва:

-  д-р  Розалина  Чобанова,  директор  на  РЗИ -  Софийска  област:  вторник  –  от  10:30  до  11:30  ч.  и
четвъртък от 10:30 до 11:30 ч.

- Татяна Малинова, главен секретар на РЗИ – Софийска област - понеделник от 15:00 ч. до 16:00 ч. и
петък от 11:00 ч. до 12:00 ч.

- д-р Гергана Богданова, директор на дирекция "Медицински дейности" - понеделник от 11:00 до 17:00ч.
и петък от 10:30 до 12:30 ч.

- д-р Розалина Коленцова, директор на дирекция "Обществено здраве" - понеделник от 13:30 ч. до
16:30 ч. и петък от 10:30 до 12:30 ч.

2.  Настоящата  заповед  да  се  публикува  на  интернет  страницата,  а  преписи  да  се  поставят  на
информационните табла на инспекцията.

  
3.  Постъпилите  предложения  и  сигнали  при  изслушването  на  граждани  и  представители  на

организации се разглеждат и решават по реда на утвърдените в РЗИ - Софийска област Вътрешни правила за
работа със сигнали по Административнопроцесуалния кодекс.

4. Настоящата заповед влиза в сила от датата на нейното утвърждаване и отменя Заповед № РД-01-
604/ 20.12.2021г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители в РЗИ – Софийска област чрез
публикуването й в Административната информационна система „Eventis R7“ – за сведение и изпълнение.

X РД-01-4/05.01.2023Г.

заповед, регистрирана от
Signed by: Irina Nikolova Vasileva
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X д-р Розалина Чобанова

Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ - Софийска област
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