РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-01-37
Ловеч, 25.02.2021г.
На основание чл. 7, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2 от Закон за здравето, във
връзка с чл.9, т.1 и т.25 от Устройствення правилник на РЗИ и чл.94, ал.З от Закон за
лечебните заведения, в изпълнение на Писмо № 16-00-4/21.02.22021г.на Министъра на
здравеопазването и във връзка със Заповед № РД-01-726/23.12.2020г., изм.и доп.със
Заповед № РД-01-92/11,02.2021г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка с
правомощията ми по прилагане на мерки спрямо лечебнте заведения на територията на
област Ловеч относно планиране и организиране на здравните дейности срещу COVID-19
РАЗПОРЕЖДАМ:
1. В долупосочените Специализирани Имунизационни кабинети за имунизация
срещу COVID-19 (СИК) в област Ловеч да се осигурят условия за „зелени коридори" за
провеждане на ваксинация срещу COVID-19 на лица, които са изразили желание да се
имунизират, без значение дали попадат или не попадат в целевите групи на фаза I - V
съгласно Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, както
следва:
1.1. Имунизационен кабинет на РЗИ Ловеч - гр.Ловеч ул."Сьйко Съев"№ 27а
График: всяка събота от 9,00 до 16 ч.
Тел.за записване: 068/ 69 94 24 всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00ч.
1.2.Медицински център Ловеч - гр.Ловеч ул."Съйко Съев"№ 25 - терапевтичен
кабинет
График: в работни дни от 16,00 - 19,00 ч.
събота и неделя - от 10,00 до 12,00 ч.
Тел. за записване: 068/66 72 38 всеки работен ден от 8,00 до 16,00ч. и 068/66 73 73 от 7,30
до 9,00ч.
1.3.МБАЛ Кардиолайф - гр.Ловеч, бул."Мизия" № 5, първи етаж, каб.№ 1
График: в работни дни - от 13,00 до 16,00 ч.
събота и неделя - от 9,00 до 16,00 ч.
Тел. за записване: 068/60 28 44 всеки работен ден от 10,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 15,00ч.

1.4.МБАЛ Троян - ул."Радецки" № 30, първи етаж на корпус „Г"
График: в работни дни от 15,00 до 16,00 ч.
събота и неделя от 10,00 до 11,00 ч.
Тел.за записване: 0670/630 35 всеки работен ден от 9,00 до 15,00 ч.
1.5.Медицински център Троян - ул."Радецки" № 30, първи етаж, кабинет №9
График: в работни дни от 15,00 до 16,00 ч.
събота и неделя от 10,00 до 11,00 ч.
Тел.за записване: 0670/ 618 77 всеки работен ден от 9,00 до 16,00ч.
1.6. МБАЛ Тетевен - ул."Димитър Благоев"№ 62, кабинет № 31, II етаж в сградата на
бившата поликлиника
График: в работни дни от 14,00 до 16,00 ч.
събота и неделя от 10,00 до 14,00 ч.
Тел.за записване: 087846 55 18 всеки работен ден от 08,00 до 12,00ч. и от 14,00 до 16,00ч.
1.7.МБАЛ Луковит - ул. „Княз Борис I" № 52, преместваем фургон в двора на
болницата
График: в работни дни - от 9,00 до 16,00 ч.
събота и неделя - от 10,00 до 15,00 ч.
Тел.за записване: 0894 79 20 43 всеки работен ден от 10,00 до 15,00 ч.
ДПБ Карлуково - гара Карлуково
График: в работни дни - от 9,00 до 16,00 ч.
събота и неделя - от 10,00 до 15,00 ч.
Тел.за записване:0882 80 90 66 всеки работен ден от 14,00 до 16,00 ч.
2. Ръководителите на лечебните заведения по т.1 да осигурят изпълнението на
настоящата заповед като създадат необходимата организация за работа на разкритите към
леччебните заведения СИК, в т.ч.обезпечаване с необходимия персонал и консумативи.
3. Извършените имунизации да се вписват съгласно реда, определен в Заповед № РД01-726/23.12.2020г. на Министъра на здравеопазването.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на.директор на дирекция „Надзор на
заразните болести" при РЗИ Ловеч.
Препис от заповедта да се връчи на Ръководителите на лечебните заведения, на
директор на дирекция НЗБ и на директор на дирекция МД за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.

