
 
 

 

З А П О В Е Д 

 
5.1.2022 г.

X РД-01-3/ 05.01.2022 

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
       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 2021г. 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 № 826 на Министерския съвет от 

25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на 

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

основание чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните 

изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на 

лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, 

получени уведомления от МБАЛ „Здравето-2012“ ООД, УСБАЛ по инфекциозни и 

паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД – София за увеличаване временно броя на 

болничните легла в лечебните заведения с по 10 /десет/ броя, на основание Заповед № 

РД-01-272/16.08.2021г. на директора на Столична РЗИ, и предвид на наблюдаваните 



показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост 647.3 на 100 000 население на 

територията на София-град,  

 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Изменям Приложение № 3 от т. 3, неразделна част от Заповед № РД-01-

272/16.08.2021г. на директора на Столична РЗИ, с което се определят задължителния 
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 сред населението, пандемията се разраства бързо, бързо се 
увеличава броя 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, и след достигната 14-дневна заболеваемост  647.3 на 100 000 
население на територията на София-град, като измененията са отразени в Приложение 
№ 3 от настоящата заповед. 

 
2. В останалата си част Заповед № РД-01-272/16.08.2021 г. на директора на 

Столична РЗИ изменена със Заповед № РД-01-286/26.08.2021г. и Заповед № РД-01-
289/30.08.2021г. на директора на Столична РЗИ остава непроменена. 

 
3. Определеният задължителния брой легла (за възрастни пациенти) 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 влизат 
в сила от 07.01.2022 г., като Заповед № РД-01-420/31.12.2021 г. се отменя в тази й част. 

 
4. Определеният задължителния брой легла (педиатрични и неонатологични) 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 влизат в сила от 10.01.2022 г., като Заповед № РД-01-420/31.12.2021 г. се отменя. 

 
 

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 № 3 - Болнични легла за 

лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – 4 ниво на заболеваемост на 
територията на София-град.  
 

05.01.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  



за неусложнено състояние за интензивно 
лечение 

1858 1588 290

1 УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - ЕАД 210 165 45

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

легла за възрастни пациенти 208 165 43 Отделение по 
интензивно лечение

педиатрични легла 2 2 Отделение по 
интензивно лечение

2 МБАЛ ББ "Св. София" ЕАД 44 34 10 Първа КЛНББ, Втора КЛНББ ОИЛ
легла за възрастни пациенти 40 30 10 Първа КЛНББ, Втора КЛНББ
педиатрични легла 4 4 Първа КЛНББ, Втора КЛНББ

3 УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван 
Киров" - ЕАД - София 106 100 6

Клиника по инфекциозни болести ( 
10 легла по чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от 
Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. 
за основните изисквания, на които 
трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешният ред на 
лечебните заведения за болнична 
помощ и домовете за медико-
социални грижи)

легла за възрастни пациенти 96 90 6 Клиника по инфекциозни болести
педиатрични легла 10 10 Клиника по инфекциозни болести

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

Преструктурирани от:

№ Лечебни заведения за болнична помощ на територията на 
София-град

Легла за COVID -19
Общ брой 
легла за 

лечение на 
пациенти с 
COVID-19

От тях за 
неусложнено 

състояние

От тях за 
интензивно 

лечение 

ОБЩО



за неусложнено състояние за интензивно 
лечение 

Преструктурирани от:

№ Лечебни заведения за болнична помощ на територията на 
София-град

Легла за COVID -19
Общ брой 
легла за 

лечение на 
пациенти с 
COVID-19

От тях за 
неусложнено 

състояние

От тях за 
интензивно 

лечение 

4 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София 175 145 30

легла за възрастни пациенти 170 140 30
педиатрични легла 5 5

5 МИ на МВР 115 85 30

1-ва и 2-ра Клиника по вътрешни 
болести; Отделение по хематология; 
Отделение по психиатрия; Отделение 
по нуклеарна медицина; Отделение 
по спешна медицина 

КАИЛ

6 МБАЛ - ВМА- София 120 85 35 1-ва и 2-ра клиника по Инфекциозни 
болести и Клиника по Психиатрия 

Клиника Интензивна 
терапия

7 УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД 80 70 10

АГ, Гастроентерология,Очни 
болести, Ендокринология, Вътрешни 
болести, Кардиология, Неврология, 
УНГ, Детски  болести, Ревматология, 
Урология, Неврохирургия, Съдова 
хирургия 

КАИЛ

8 УМБАЛ АСК "Токуда болница-София"  95 95 20
Клиника по пневмология и 
фтизиатрия, Клиника по кожни 
болести; Отделение по неонатология

КАИЛ

легла за възрастни пациенти 83 83 20
Клиника по пневмология и 
фтизиатрия, Клиника по кожни 
болести; 

КАИЛ

неонатологични легла 2 2 Отделение по неонатология
педиатрични легла 10 10

9 УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД 71 65 6 2-ро и 3-то Отделение по вътрешни 
болести КАИЛ

10 "Втора МБАЛ София", ЕАД 39 39 Пулмология
легла за възрастни пациенти 35 35 Пулмология
педиатрични легла 4 4

11 "Четвърта МБАЛ София", ЕАД 23 20 3 Вътрешно отделение

12 Пета МБАЛ "Княгиня Клементина", ЕАД 50 50
Кардиология; Гастроентерология, 
Гинекология, Детско отделение, 
ОФРМ.

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

легла за възрастни пациенти 13 13 Клиника Патология на бременността

Клиника по хирургия и Клиника по 
нефрология и трансплантация, 
Клиника по ЛЧХ

Интензивен сектор 
на Клиника по 

кардиология; КАИЛ



за неусложнено състояние за интензивно 
лечение 

Преструктурирани от:

№ Лечебни заведения за болнична помощ на територията на 
София-град

Легла за COVID -19
Общ брой 
легла за 

лечение на 
пациенти с 
COVID-19

От тях за 
неусложнено 

състояние

От тях за 
интензивно 

лечение 

неонатологични легла 2 2

14 УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ 90 75 15 Клиника по кардиология; Клиника по 
нефрология КАИЛ

15 УМБАЛ НКБ 61 52 9 Клиника по кардиология КАИЛ

16 УМБАЛ "Св. Анна-София" 165 150 15
Инф. отделение; Вътрешни болести; 
Клиника по нервни болести; 
Отделение по детски болести 

КАИЛ

педиатрични легла 5 5
17 УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 57 51 6 КПЗ -белодробно отделение ОАИЛ

18 МБАЛ "Лозенец" 58 36 22

Вътрешни болести, Клиника по 
ортопедия и травматология; Очни 
болести; Физикална терапия и 
рехабилитация; Съдова хирургия; 
Клиника по кардиология

ОАИЛ

легла за възрастни пациенти 52 30 22
педиатрични легла 4 4 0
неонатологичи легла 2 2 0

19 УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД 30 20 10 Отд. за лечение на придобити 
сърдечни заболявания КАИЛ

20 Първа САГБАЛ "Св. София"  ЕАД 12 12 Родилно отделение, неонатология
легла за възрастни пациенти 10 10 Родилно отделение
неонатологичи легла 2 2 Неонатология 

21 НМТБ "Цар Борис III" 12 12
УНГ; Очни болести;Клиника по 
кардиология; Отделение по 
гинекология; 

22 МБАЛ "Вита" ЕООД 15 14 1 Хирургично отделение; 
Гастроентерологично отделение

легла за възрастни пациенти 11 10 1
Хирургично отделение; 
Гастроентерологично отделение, 
Неонатология

неонатологичи легла 4 4 Неонатология 



за неусложнено състояние за интензивно 
лечение 

Преструктурирани от:

№ Лечебни заведения за болнична помощ на територията на 
София-град

Легла за COVID -19
Общ брой 
легла за 

лечение на 
пациенти с 
COVID-19

От тях за 
неусложнено 

състояние

От тях за 
интензивно 

лечение 

23 МБАЛ "Св. София"  ЕООД 29 24 5

Отделение по нервни болести; 
Отделение по ортопедия; Отделение 
по очни болести ; Съдова хирургия; 
УНГ; Отделение по кожни болести

ОАИЛ

легла за възрастни пациенти 25 20 5
неонатологичи легла 4 4

24 АСК Сити Клиник УМБАЛ-София 35 25 10 Отделение по хирургия на гърдата и 
Съдова хирургия ОАИЛ

25 МБАЛ "Здравето-2012" ООД 17 17

Отделение по педиатрия (10 легла по 
чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 49 
от 18 октомври 2010 г. за основните 
изисквания, на които трябва да 
отговарят устройството, дейността и 
вътрешният ред на лечебните 
заведения за болнична помощ и 
домовете за медико-социални грижи)

легла за възрастни пациенти 9 9 Отделение по педиатрия 
педиатрични легла 8 8 Отделение по педиатрия 

26 УСБАЛ по хематологични заболявания ЕАД 5 5 Клиника по хематология

27 УСБАЛ по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД 5 5
Първа, втора и трета клиника по 
ендокринология и болести на 
обмяната, Клиника по хирургия

28 СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" ЕАД 10 10

Отделение по хемодиализа към 
Клиника по нефрология, Клиника по 
детска пневмология с отделение за 
интензивно лечение

педиатрични легла 8 8 Клиника по нефрология и диализа и 
Клиника по детска пневмология

неонатологични легла 2 2

29 ДПБ "Св. Иван Рилски" гр. Нови Искър 13 13 Отделение по обща психиатрия за 
възрастни полузатворен тип мъже

30 Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД 14 14 0 Родилно отделение
легла за възрастни пациенти 10 10 Родилно отделение
неонатологични легла 4 4

31 МБАЛ "Надежда" ООД 7 6 1 АГ отделение ОАИЛ
легла за възрастни пациенти 6 5 1
неонатологични легла 1 1

32 МБАЛ" Доверие" АД 3 2 1
33 МБАЛ "Люлин" ЕАД 10 10
34 МБАЛ "Сердика" ЕООД 40 40
35 САГБАЛ "Д-р Щерев" 17 17

легла за възрастни пациенти 13 13
 неонатологични легла 4 4

36 УМБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД 10 10
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