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Относно: организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински 

противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации през 2022 г.  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИЧЕВА, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Предоставяме на Вашето внимание създадената организация и график за дейността на 

Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните 

имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца през 2022 г. Със заповед на Директора на 

РЗИ-Русе е определен нейният поименен състав.  

1. Родителите/настойниците на деца с медицински противопоказания, подлежащи на 

отлагане от задължителни имунизации и реимунизации, следва да попълнят формуляр „Молба-

заявление”, към който задължително се прилагат копия от следните документи: 

- Актуална справка от личния лекар за проведените имунизации и реимунизации на детето. 

- Амбулаторен лист, епикриза или друг медицински документ, издаден от лекар-специалист по 

профила на заболяването, по повод на което се предлага отлагане на имунизации/реимунизации. 

Задължително в приложената документация да са вписани медицинското противопоказание 

(диагнозата), налагащо отлагане, видовете ваксини и периода за тяхното отлагане.  

Русе – 7000                                                                                                     тел: 82-56-23, факс: 82-56-23 

бул.”Придунавски” № 68                                                                             е-mail: rzi@rzi-ruse.com 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ 



   

 

2. Попълнената „Молба-заявление” с приложени копия на описаните в т. 1 документи, 

се подават в отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ-Русе, ул. „Байкал“ № 12 от 09.00 ч. до 16.00 

ч. в работните дни, посочени в графика по точка 4. Задължително се посочва телефон за връзка със 

заявителя при необходимост от получаване на допълнителна информация.  

3. Удостоверение с решение на Комисията се получава лично от заявителя 

(родител/настойник) срещу подпис в отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ-Русе, ул. „Байкал“ 

№ 12 от 09.00 ч. до 16.00 ч. в работните дни, посочени в графика по точка 4. 

4. График за подаване на документи и получаване на удостоверения с решения на 

Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните 

имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца: 

 

месец ПОДАВАНЕ 

на документи 

в отдел „Противоепидемичен 

контрол“ при РЗИ-Русе, ул. 

„Байкал“ № 12 

от 09.00 ч. до 16.00 ч. в 

работните дни: 

Заседание 

на 

Комисията 

ПОЛУЧАВАНЕ 
на удостоверения с решения на 

Комисията – лично срещу 

подпис 

в отдел „Противоепидемичен 

контрол“ при РЗИ-Русе, ул. 

„Байкал“ № 12 

от 09.00 ч. до 16.00 ч. 

в работните дни: 

МАРТ 2022  от 14.03.2022 до 22.03.2022 вкл. 24.03.2022 от 28.03.2022 до 01.04.2022 вкл. 

ЮНИ 2022 от 06.06.2022 до 17.06.2022 вкл. 23.06.2022 от 27.06.2022до 01.07.2022 вкл. 

СЕПТЕМВРИ 2022 от 12.09.2022 до 26.09.2022 вкл. 29.09.2022 от 03.10.2022 до 07.10.2022 вкл. 

ДЕКЕМВРИ 2022 от 01.12.2022 до 12.12.2022 вкл. 15.12.2022 от 19.12.2022 до 23.12.2022 вкл. 

Обръщаме внимание, че по време на заседанията на Комисията родителите/настойници не 

присъстват, а се разглеждат подадените от тях документи по описания ред и при спазване на посочените 

срокове. 

Комисията няма да разглежда документи, подадени извън посочения срок или такива с 

непълни или липсващи данни. 

Приложено изпращаме Ви формуляр „Молба-заявление”.  Настоящата информация и 

електронен вариант на формуляра „Молба-заявление” са публикувани и в сайта на РЗИ-Русе, откъдето 

могат да бъдат изтеглени. 

Разчитаме за Вашето съдействие настоящата информация да бъде сведена до знанието на 

всички лични лекари, които своевременно да запознаят заинтересованите лица от пациентската си листа 

с описаната организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински 

противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца.  

Приложение: Съгласно текста. 

 

С уважение,  
 

Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА 

Изпълняващ длъжността директор на Регионална здравна инспекция - Русе 

9.3.2022 г.

X
д-р Искра Генева

И.Д. Директор на РЗИ - Русе

Подписано от: Iskra Gencheva Geneva  
 


