
 
 

З А П О В Е Д 

 
11.6.2021 г.

X  РД-01-215/ 11.06.2021 

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, 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 
придружаваща инфекция  със SARS –CoV-2, съгласно Приложение № 1 в лечебните 
заведения за болнична помощ на територията на София – град. 

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

придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в специализираните лечебни заведения за 
болнична помощ на територията на София-град, съгласно Приложение № 1 са 
предназначени за диагностика и лечение само на лица, болни от заразна болест по 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. 

 
3. При нарастването на случаите на новозаразени пациенти с COVID-19, 

лечебните заведения за болнична помощ, съгласно Приложение № 1 следва да имат 
готовност в рамките на 48 часа да увеличат болничните легла за лечение на пациенти с 
COVID -19. 

 
4. Центърът за спешна медицинска помощ - София да докладва ежедневно на 

Столична РЗИ за всеки случай на отказ за 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 предоставя на Столична РЗИ 
за извършване на незабавна проверка. 

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

сила на настоящата заповед имат заетост на леглата с пациенти с COVID-19 над 
определения задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или 
придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, съгласно Приложение № 1, заповедта влиза 
в сила след дехоспитализацията на пациентите. 

 
6. Заповедта влиза в сила от 14.06.2021 г. 

 
7. Заповед № РД-01-197/28.05.2021 г. на директора на Столична РЗИ 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 № 1 – Болнични легла за 

лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и болнични 
легла за лечение и наблюдение на пациенти COVID-19, нуждаещи се от интензивно 
лечение в лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на 
София-град. 

 
11.06.2021 г.

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



Приложение № 1 (в сила от 14.06.2021 г.)

Неусложнено 
състояние

Интензивно 
лечение 

380 78
1 УМБАЛ "Царица Йоанна"- ИСУЛ, ЕАД - София 10 4
2 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София 20 20
3 УМБАЛ "Св.Иван Рилски", ЕАД - София 5 3
4 УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - ЕАД 30 8

            в т.ч. за възрастни над 18 години 30 6
            в т.ч. За деца до 18 години 2

5 УМБАЛ  - НКБ - ЕАД - София 27 3
6 УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД  15
7 УМБАЛ  "Света Екатерина" - ЕАД 0 6
8 УМБАЛ по белодробни болести "Света София" ЕАД 20 9

9
УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД - 
София 60 6

10 УСБАЛ по ендокринология “Акад.Ив.Пенчев”  - ЕАД - София 1
11 УСБАЛХЗ 5
12 УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД 10 3
13 "Втора МБАЛ София", ЕАД 10
14 "Четвърта МБАЛ София", ЕАД 6
15 МБАЛ "Княгиня Клементина", ЕАД 20
16 Първа САГБАЛ "Света София", ЕАД 3
17 Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД 2
18 НМТБ "Цар Борис ІІІ" 10
19 МИ на МВР 8 2
20 МБАЛ - ВМА- София 30 6
21 УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД 10 2
22 МБАЛ за женско здраве Надежда ООД 3
23 МБАЛ Здравето 2012 ООД 2
24 САГБАЛ "д-р Щерев" ЕООД 16
25 МБАЛ "Вита" ЕООД 5
26 МБАЛ "Св. София" ЕООД 3 1
27 УМБАЛ "Света Анна" - София 44 5
28 ДПБ "Св. Иван Рилски" гр. Нови Искър 5

№

 Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в 
неусложнено състояние и болнични легла за лечение и наблюдение на 
пациенти с COVID-19, нуждаещи се от интензивно лечение в лечебни 

заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на София-
град

Легла за COVID -19

ОБЩО
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