Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА
гр. Враца 3000

ул. „Черни Дрин” № 2

тел/факс: 092/ 66 50 61

тел: 092/62 63 77 e-mail: rzi@rzi-vratsa.com
rzi@rzi

Във връзка с изпълнението
пълнението на дейностите за 2018 г. по Националния план за действие за
периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020
2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на
Министерския съвет от 2016 г. Регионална здравна инспекция
инспекция-Враца отправя

ПОКАНА
към лечебни заведения, за провеждане на профилактични прегледи/изследвания
прегледи изследвания, съгласно
задача 1.3 ”Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна
възраст”, т.1.3.6 ”Провеждане на профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети
в квартали с преобладаващо ромско население и в отдалечени населени места
места” от
Националния план за действие 2015
2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените
аселените места от
област Враца. Дейностите по т.
т.1.3.6
1.3.6 ще се извършат с мобилен педиатричен кабинет
„MERCEDES ATEGO”,, предоставен от Ре
Регионална здравна инспекция - Враца.
Лечебното заведение, с което ще се сключи договор е длъжно да извърши не по-малко
по
от 500
(петстотин) бр. педиатрични профилактични прегледа по приоритет „Здравеопазване” от
Националния план за действие 2015
2015-2020 г., задача 1.3, т.1.3.6.
Определеният бюджет е 8 100 (осем
осем хиляди и сто)
сто лв.,, в която сума са включени средства за
медицински персонал, за шофьор, за гориво, за поддръжка на медицинската апаратура и
сервиз на автомобила.
Заявления от лечебните заведения
заведения, желаещи да извършат
звършат дейността по задача 1.3, т.1.3.6 от
Националната стратегия на Република България за и
интегриране
нтегриране на ромите 2012-2020
2012
г., ще
се приемат на адреса на РЗИ-Враца:
Враца: гр. Враца 3000, ул. “Черни Дрин” № 2,, стая № 220.
Краен срок за подаване на документи до 10.08.2018 г., 16.00 часа.

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
Директор на Регионална
егионална здравна инспекция – Враца

