
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ИА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
ГР. ЛОВЕЧ 

З А П О В Е Д 
№ РД-01 -/3 8 

гр. Ловеч, 23.12.2020г. 

На основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ, във връзка с с чл.63, ал.7 от 

Закон за здравето, в изпълнение I фаза от Националния план за ваксиниране срещу 

COVID-19 в Република България, приет с Решение на МС № 896/07.12.2020г.Писмо № 

16-00-4/22.12.2020г. на доц.д-р Ангел Кунчев главен държавен здравен инспектор, 

уведомително писмо от Управителя на „Медицински център - Троян" ЕООД гр. Троян 

с вх.№ 4-71-2/22.12.2020г., протокол от извършена проверка на 22.12.2020г. и с цел 

осигуряване на Оптимален имунизационен обхват в кратък срок на медицински и 

немедицински персонал, под висок риск от заразяване 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

I. Разкривам Специализиран имунизационен кабинет (СИК) на територията на 

„Медицински център - Троян" ЕООД гр. Троян, каб.№ 9 

II. Организацията на работа на СИК е съгласно предварителен месечен график на 

лекар-терапевт и мед.сестра от състава на Медицинския център; 

III. В СИК се имунизира медицински и немедицински персонал, работещ в 

първичната и специализираната извънболнична помощ - ПИМП, СИМП, МЦ, MTJI, 

СМДЛ на територията на общините Троян и Априлци 

IV. Отразяването на физикалния преглед преди имунизацията да се извършва в 

Амбулаторен журнал, а извършените имунизации да се отразяват в Книгата за 



профилактични имунизации и реимунизации по образец (приложение № 6) от Наредба 

№ 15 за имунизациите в Р. България от 2005 г. 

Копие от заповедта да се сведе до знание на Управителя на „Медицински център -

Троян" ЕООД гр. Троян, на Председателя на РК на БЛС, на Председателя на РК на БЗС, 

на Председателя на РК на БАПЗГ, на Председателя на РК на БФС, до Председателя на 

РК на БАПФ, до Председателя на РК на зъботехниците, чрез председателите на 

съсловните организации до техните членове на територията на общините Троян и 

Априлци и на директорите на дирекции НЗБ и МД при РЗИ Ловеч за сведение и 

изпълнение; 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 


