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ПРЕДМЕТ; ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ
правила се урежда организацията и реалното използване на обявените
Русе.
електронни адреси за връзка с граждани в Регионална здравна инспекция
За неуредените във вътрешните правила въпроси, главният секретар на РЗИ - Русе дава
допълнителни указания за организацията и използването на електронните адреси на РЗИ - Русе.
С тези вътрешни

-

СЪЩНОСТ
Електронната поща е услуга, която дава възможност за обмен на писма в електронен вид
между произволни потребители, притежаващи Е-та! адрес.
Електронното писмо съдържа адресна (служебна) част и основна част:
« адресната
част съдържа Е-шаП адреса на изпращача и получателя и друга служебна
информация;
« основната част най-често
съдържа текстова информация, към която при необходимост е
възможно прикрепването на файлове с произволен формат (графични „изображения, звукови
файлове, видеофайлове и т.н.).
Обменът на електронни писма в Пете! се осъществява чрез множество Е-тма! (пощенски)
сървъри по протокол ЗХМТР (5ипр!е Ма! Тгапзег Ргоосо!). За да има дадено лице Е-та! адрес е
необходимо регистриране на потребителска сметка (ассош!) в някой пощенски сървър.
Регистрацията на потребителската сметка се свежда до определяне на потребителско име и
съответстваща му парола, осигуряващи достъп до определена част ("пощенската кутия") от
файловата система на сървъра. Регистрацията се извършва от администратора на пощенския сървър
(администратора на компютърната мрежа,
която работите).
Всеки Е-тай адрес се състои от две части, разделени помежду си от символа (2

в

пощенска кутия пощенски сървър
В полето пощенски сървър се изписва ОМ5 името на сървъра, в който е регистрирана
потребителската сметка. В полето пощенска кутия се изписва името на потребителската сметка.

Името на потребителската сметка определя името на пощенската кутия.
Е-ша! сървърите се прави разлика между малки и големи букви в името на
пощенската кутия.

В голяма част от

ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ ЗА
ГРАЖДАНИ В РЗИ - РУСЕ

ВРЪЗКА

С

Електронните адреси за връзка с граждани на РЗИ - Русе са: г? (агг!-гизе.сот и фа Кадгг!гизе.сош. Адресите са публикувани на сайта на Инспекцията: НИрв://г71-гизе.сот/.
Използването на електронните адреси се осъществява при спазване на принципите,
установени в Закона за администрацията, Наредбата за административното обслужване и
Административно-процесуалния кодекс, както и за гарантиране на:
|.качество на предоставяните услуги;
2.равен и лесен достъп на всички потребители до РЗИ - Русе;
3.надеждна обратна връзка с потребителите;
4 „измерване и непрекъснато подобряване на качеството на услугите, като степен на
удовлетвореност на потребителите;
5 партньорство и взаимодействие с потребителите на услуги и организациите от
правителствения и неправителствения сектор.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ ЗА
РАБОТА С ГРАЖДАНИ
Използването на електронните адреси за връзка с граждани се осъществява от
служители, определени със заповед на директора на РЗИ - Русе.

Служителите с достъп до електронните адреси за връзка с граждани, проверяват на всеки 30
минути адресите, за постъпили нови писма и съобщения.
Всяко постъпило писмо, предложение, заявление, искане, жалби или сигнали по електронните
адреси се регистрира и класифицира в Електронната деловодна система Еуеп!з К7 на РЗИ - Русе и
се насочва за резолюция към директора на инспекцията. По разпореждане на директора главният
секретар осъществява контрол относно изготвяне своевременните отговори.
При постъпили предложения, сигнали и жалби се процедира съгласно реда, разписан в
Процедура за регистриране, разглеждане и анализ на жалбите и сигналите в Регионална здравна
инспекция - Русе. На постъпили в инспекцията жалби и сигнали по АПК, се отговаря най-късно в
двумесечен срок от датата на регистрирането им.
При постъпили заявления
административни услуги се процедира съгласно реда, описан във
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ - Русе. Заявената
услуга се извършва в нормативно определения срок.
Отговорите се изготвят от посочените в резолюцията на директора служители и се прикачат
като подчинен документ на съответния въпрос, сигнал или предложение в деловодната система
Еуепиз К7. Изготвените отговори се подписват електронно от директора на РЗИ Русе, след което
се изпращат по електронна поща до гражданина. Това се отбелязва като коментар в деловодната
ситема.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

на

РЗИ - Русе и
Настоящите вътрешни правила се утвърждават със заповед на директора
влизат в сила от датата на утвърждаване.
52. За неуредените във вътрешните правила въпроси, указания за прилагането им дава
главният секретар на РЗИ - Русе.
63. Контролът по изпълнение на вътрешните правила
осъществява от главния секретар на
РЗИ - Русе.
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