
 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 

16.8.2021 г.

X РД-01-272/ 16.08.2021

Signed by: Sonya Angelova Yordanova  
 

        На основание чл. 94а, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3  и ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните 

заведения, чл. 63в от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД 01-722/22.12.2020 г., 

изм. и допълнена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването 

за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на 

лечебните заведения на територията на областта, за осигуряване на лечението и 

хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция в зависимост от развитието на 

заболеваемостта, клиничната картина на заболяването, тежестта на състоянието и 

необходимостта от хоспитализация на такива пациенти,  при съобразяване със 

стратегическата рамка в здравеопазването при различни нива на заболеваемост, определена 

в Националният  оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с 

Решение на Министерския съвет № 518 от 15 юли 2021 г. и след проведено заседание в 

изпълнение на Заповед № РД-01-616/22.07.2021 г. на министъра на здравеопазването на 

областния кризисен щаб на област София за представяне на Националният  оперативен план 

за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 с цел създаване на организация, която да отчита 

спецификите и потребностите на територията на София-град и във връзка с Решение № 547 

на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 

325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена 

с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на 

Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 

2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на 

Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 

септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение 

№ 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет 

от 28 април 2021 г. и Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.,  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

1. Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 

придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за 

активно лечение на територията на София-град при достигане на етап 2 от Националният  



оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 (при отчетен бързо нарастващ 

среднодневен брой на новорегистрираните случаи с прогресивно нарастване на броя на 

пациентите, нуждаещи се от болнично лечение) и в зависимост от регистрираната 14 – 

дневна заболеваемост на 100 000 души на територията на София – град по описаните нива, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 

придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за 

активно лечение на територията на София-град при достигане на етап 3 от Националният  

оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 (увеличаване на броя на 

новосъобщените случаи, предаване на инфекцията, като се увеличава броят на лечебните 

заведения, които участват с обособени структури при обслужването на пациенти с 

коронавирусна инфекция) и в зависимост от регистрираната 14 – дневна заболеваемост на 

100 000 души на територията на София – град по описаните нива, съгласно Приложение № 

2. 

3. Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 

придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за 

активно лечение на територията на София-град при достигане на етап 4 от Националният  

оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 (голям брой случаи/бързо 

увеличаващ се брой случаи, широко разпространение след населението, пандемията се 

разраства бързо, бързо се увеличава броят на хоспитализациите на пациенти с 

коронавирусна инфекция и/или броя на хоспитализираните, нуждаещи се от интензивно 

лечение) и в зависимост от регистрираната 14 – дневна заболеваемост на 100 000 души на 

територията на София – град по описаните нива, съгласно Приложение № 3. 

4. Определеният задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 

придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в специализираните лечебни заведения за 

болнична помощ за активно лечение на територията на София-град, съгласно приложенията 

са предназначени за диагностика и лечение само на лица, болни от заразна болест, 

определена в чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, които са хоспитализирани за лечение по 

специалността, по която лечебно заведение е специализирано в съответствие с 

разрешението за лечебна дейност. 

5. Болничните лечебни заведения на територията на София град включени в 

Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 от настоящата заповед следва да 

създадат условия за хоспитализация на пациенти, заразени с коронавирусна инфекция при 

достигане на съответния етап (съответно етап 2, етап 3 и етап 4 от Националният  

оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2) на базата на регистрираната 14-

дневна заболяемост на 100 000 души от населението на София-град по описаните нива, като 

в рамките на 24 часа  следва да имат готовност да увеличат болничните легла за лечение на 

пациенти с COVID-19 съгласно приложенията към настоящата заповед. 

6. Центърът за спешна медицинска помощ – София да докладва ежедневно на 

Столична РЗИ за всеки случай на отказ от хоспитализация, включително и  на пациенти с 

COVID-19. Отказът да се удостоверява в медицинската документация на ЦСМП от 

дежурния лекар на съответното лечебно заведение или от екипа, който е осъществил 

транспорта. Копие от този документ, както и цялата информация и документация за всеки 

конкретен случай да се прилага към доклада и да се представя на Столична РЗИ за 

извършване на незабавна проверка. 



7. За лечебните заведения за болнична помощ, които към момента на влизане в сила 

на настоящата заповед не фигурират в Приложение № 1 и имат заетост на леглата с 

пациенти с COVID-19, заповедта влиза в сила след дехоспитализация на пациентите. 

8. Лечебните заведения за болнична помощ, които към момента на влизане в сила на 

настоящата заповед не фигурират в приложенията се задължават да изолират пациентите, 

за които по време на започналото им лечение, има съмнение, че са заразени или се установи, 

че са потвърдени случаи на COVID-19, като при възможност лечението на пациентите 

продължава в същото лечебно заведение. В случай на невъзможност, хоспитализираното 

лице следва да се преведе в друго лечебно заведение. За продължаващото лечение на 

хоспитализираното лице, задължително се уведомява писмено Столична РЗИ, за издаване 

на нарочна заповед, с която за съответното лечебно заведение се разкриват легла за лечение 

на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2. 

 

9. Заповедта влиза в сила от 18.08.2021г. 

 

10. Заповед № РД-01-249/15.07.2021г. на директора на Столична РЗИ се отменя.  

 

11. Временните мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните 

заведения, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от 

развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.  

 

Настоящата заповед да се съобщи на директора на Регионална здравна инспекция - 

Софийска област, на директора на Центъра за спешна медицинска помощ – София, на 

директора на СЗОК и на всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на 

София – град - за сведение и изпълнение.  

 

Заповедта подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на 

АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта. 

 

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение № 1 - Болнични легла за 

лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – 2 ниво на заболяемост на територията на 

София-град, Приложение № 2 - Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с 

COVID-19 – 3 ниво на заболяемост на територията на София-град и Приложение № 3 – 

Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – 4 ниво  на заболяемост 

на територията на София-град. 

 

 

 

16.08.2021 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  
 

 

 



за неусложнено състояние за интензивно лечение 

552 511 41

1 УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - ЕАД 

115 104 11

Отделение по ЛЧХ; УНГ; Клиника по 

хирургия; Отд.по гръдна хирургия; 

Урологи; 1-ва и 2-ра клиника по 

Ортопедия и травматология;

Отделение по интензивно 

лечение

2 МБАЛ ББ "Св. София" ЕАД 40 37 3

3
УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести 

"Проф. Иван Киров" - ЕАД - София 66 66 0 Клиника по инф. болести

4 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София
40 35 5 Първи хирургичен блок

Интензивен сектор на Клиника 

по кардиология

5 МИ на МВР

25 20 5

1-ва и 2-ра Клиника по вътрешни 

болести; Отделение по хематология; 

Отделение по психиатрия; Отделение 

по нуклеарна медицина; Отделение 

по спешна медицина 

1-ва и 2-ра клиника по вътрешни 

болести

6 МБАЛ - ВМА- София

75 65 10

1-ва и 2-ра клиника по Инфекциозни 

болестии Клиника по Психиатрия Клиника Интензивна терапия

7 УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД

24 22 2

 Ендокринология, Вътрешни болести,  

Детски  болести, Ревматология, 

Урология, Неврохирургия

8 УМБАЛ АСК "Токуда болница-София"

33 31 2

Клиника по пневмология и 

фтизиатрия, Клиника по кожни 

болести КАИЛ

9 УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
23 20 3

2-ро и 3-то Отделение по вътрешни 

болести КАИЛ

10 "Втора МБАЛ София", ЕАД 15 15 Пулмология

11 "Четвърта МБАЛ София", ЕАД 9 9 Урология

12 Пета МБАЛ "Княгиня Клементина", ЕАД 35 35 Вътрешно отделение

13 УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД  
15 15 Клиника Патология на бременността

14 УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ
19 19

Клиника по кардиология; Клиника по 

нефрология

15 МБАЛ "Здравето-2012" ООД 5 5

16 ДПБ "Св. Иван Рилски" гр. Нови Искър 13 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19 - 2 ниво на заболяемост                                                                                     

на територията на София-град

ОБЩО

Легла за COVID -19
Преструктурирани от:

Общ брой 

легла за 

лечение на 

пациенти с 

COVID-19

От тях за 

неусложне

но 

състояние

От тях за 

интензивн

о лечение 

№
 Лечебни заведения за болнична помощ на 

територията на София-град



за неусложнено състояние
за интензивно 

лечение 

1339 1228 111

1
УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - 

ЕАД 

240 209 31

Отделение по ЛЧХ; УНГ; Клиника по 

хирургия; Отд.по гръдна хирургия; 

Урология; Токсикология (деца); 

Клиника по Вътрешни болести; 1-ва и 

2-ра клиника по Ортопедия и 

травматология; Клиника по гнойно 

септична хирургия; 

Отделение по 

интензивно лечение, 

ОАИЛ

2 МБАЛ ББ "Св. София" ЕАД 45 36 9

3
УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести 

"Проф. Иван Киров" - ЕАД - София 
96 96 Клиника по инф. болести

4 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София

96 86 10

Клиника по хирургия и Клиника по 

нефрология и трансплантация

Интензивен сектор на 

Клиника по 

кардиология

5 МИ на МВР

100 95 5

1-ва и 2-ра Клиника по вътрешни 

болести; Отделение по хематология; 

Отделение по психиатрия; Отделение 

по нуклеарна медицина; Отделение по 

спешна медицина 

6 МБАЛ - ВМА- София

90 75 15

1-ва и 2-ра клиника по Инфекциозни 

болести и Клиника по Психиатрия

Клиника Интензивна 

терапия

7 УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД

58 53 5

АГ, Гастроентерология, 

Ендокринология, Вътрешни болести, 

Кардиология, Неврология, УНГ, 

Детски  болести, Ревматология, 

Урология, Неврохирургия, Съдова 

хирургия 

8 УМБАЛ АСК "Токуда болница-София"

59 54 5

Клиника по пневмология и 

фтизиатрия, Клиника по кожни 

болести

9 УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
66 63 3

2-ро и 3-то Отделение по вътрешни 

болести КАИЛ

10 "Втора МБАЛ София", ЕАД 25 25 Пулмология

11 "Четвърта МБАЛ София", ЕАД 12 12 Урология

12 Пета МБАЛ "Княгиня Клементина", ЕАД 70 70 Вътрешно отделение

13 УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД  
15 15 Клиника Патология на бременността

14 УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ
75 70 5

Клиника по кардиология; Клиника по 

нефрология

15 УМБАЛ НКБ 74 74 Клиника по кардиология

16 УМБАЛ "Св. Анна-София"

150 135 15

Инф. отделение; Вътрешни болести; 

Клиника по нервни болести; 

Отделение по детски болести

КАИЛ

17 УМБАЛ НП "Св. Наум" ЕАД

18 18

2-то Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина към 

Клиника по нервни болести

18 УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 10 7 3

19

МБАЛ "Лозенец" 40 35 5

Вътрешни болести, Клиника по 

ортопедия и травматология; Очни 

болести; Физикална терапия и 

рехабилитация; Съдова хирургия

Отделение по 

пневмология и 

фтизиатрия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19 - 3 ниво на заболяемост                                                                                     

ОБЩО

Легла за COVID -19
Преструктурирани от:

Общ брой 

легла за 

лечение на 

пациенти с 

COVID-19

От тях за 

неусложне

но 

състояние

От тях за 

интензивно 

лечение 

№
 Лечебни заведения за болнична помощ на 

територията на София-град



за неусложнено състояние
за интензивно 

лечение 

1435 1235 200

1
УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - 

ЕАД 

246 215 31

Отделение по изгаряне и пластична 

хирургия-възрастни, 

децалегла;Отделение по ЛЧХ; УНГ; 

Клиника по хирургия; Отд.по гръдна 

хирургия; Урология; Токсикология-

деца; Клиника по Вътрешни болести; 1-

ва и 2-ра клиника по Ортопедия и 

травматология; Клиника по гнойно 

септична хирургия; 

Отделение по 

интензивно 

лечение, ОАИЛ

2 МБАЛ ББ "Св. София" ЕАД 49 40 9

3

УСБАЛ по инфекциозни и паразитни 

болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД - 

София 96 90 6 Клиника по инф. болести

4 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София

100 80 20

Клиника по хирургия и Клиника по 

нефрология и трансплантация

Интензивен сектор 

на Клиника по 

кардиология; КАИЛ

5 МИ на МВР

100 80 20

1-ва и 2-ра Клиника по вътрешни 

болести; Отделение по хематология; 

Отделение по психиатрия; Отделение 

по нуклеарна медицина; Отделение по 

спешна медицина 

6 МБАЛ - ВМА- София

90 60 30

1-ва и 2-ра клиника по Инфекциозни 

болести и Клиника по Психиатрия 

Клиника 

Интензивна терапия

7 УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД

58 50 8

АГ, Гастроентерология, 

Ендокринология, Вътрешни болести, 

Кардиология, Неврология, УНГ, 

Детски  болести, Ревматология, 

Урология, Неврохирургия, Съдова 

хирургия 

8 УМБАЛ АСК "Токуда болница-София"  

59 50 9

Клиника по пневмология и 

фтизиатрия, Клиника по кожни 

болести

9
УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" 

ЕАД 66 60 6

2-ро и 3-то Отделение по вътрешни 

болести КАИЛ

10 "Втора МБАЛ София", ЕАД 25 25 Пулмология

11 "Четвърта МБАЛ София", ЕАД 12 12 Урология

12
Пета МБАЛ "Княгиня Клементина", 

ЕАД
70 70

Кардиология; Гастроентерология, 

Гинекология, Детско отделение, 

ОФРМ.

13 УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД  
15 15 Клиника Патология на бременността

14 УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ
75 65 10

Клиника по кардиология; Клиника по 

нефрология

15 УМБАЛ НКБ 74 65 9 Клиника по кардиология

16 УМБАЛ "Св. Анна-София"

150 135 15

Инф. отделение; Вътрешни болести; 

Клиника по нервни болести; 

Отделение по детски болести 

КАИЛ

17 УМБАЛ НП "Св. Наум" ЕАД

18

18

2-то Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина към 

Клиника по нервни болести

18 УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 10 7 3

19

МБАЛ "Лозенец" 40 35 5

Вътрешни болести, Клиника по 

ортопедия и травматология; Очни 

болести; Физикална терапия и 

рехабилитация; Съдова хирургия

Отделение по 

пневмология и 

фтизиатрия

20
УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД 16 8 8

Отд. за лечение на придобити 

сърдечни заболявания
КАИЛ

21
Първа САГБАЛ "Св. София"  ЕАД 5 5

Първо отделение по гинекология; 

Родилно отделение

22

НМТБ "Цар Борис III" 15 15

УНГ; Очни болести; Нервни болести; 

Клиника по кардиология; Отделение 

по гинекология

23
МБАЛ "Вита" ЕООД 10 10

Хирургично отделение; 

Гастроентерологично отделение

24

МБАЛ "Св. София"  ЕООД 14 10 4

Отделение по нервни болести; 

Отделение по ортопедия; Отделение 

по очни болести ; Съдова хирургия; 

УНГ; Отделение по кожни болести

ОАИЛ

25
АСК Сити Клиник МБАЛ-София 22 15 7

Отделение по хирургия на гърдата и 

Съдова хирургия
ОАИЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с  COVID-19 - 4 ниво на заболяемост                                                                                                             

на територията на София-град

ОБЩО

Легла за COVID -19
Преструктурирани от:

Общ брой 

легла за 

лечение на 

пациенти с 

COVID-19

От тях за 

неусложнено 

състояние

От тях за 

интензивн

о лечение 

№
Лечебни заведения за болнична помощ на 

територията на София-град
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