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На основание чл. 94а, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 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., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-183 от 26.03.2021 r. 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 Минис,ерския 
съвет № 518 от 15 юли 2021r. и с цел създаване на организация, която да отчита спецификите и 
потребностите на територията на София-rрад и Софийска област и във връзка с Решение № 629 
на Министерския съвет 0126 август 2021 r. за удължаване срока на обявена,а с Решение № 325 
на Министерския съвет от 14 май 2020 r. извънредна епидемична обстановка, на основание чл. 8
в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 49 от 18 октомври 201 О г. за основните изисквания, на които трябва 
да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична 
помощ и домовете за медика-социални грижи, и предвид влошаване на наблюдаваните показатели 
и достигнатите нива на 14 дневна заболеваемос, и с цел създаване на условия и възможнос, на 
лечебните заведения за увеличен прием на пациенти с коронавирусна инфекция в лечебни 
заведения на територията на Софийска област 

НАРЕЖДАМ 

1. Определям допълнителен, задължителен брой интензивни болнични легла за
лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебни,е 
заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на София-област при достигнат 
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, 
на основание данните за регистрираната 14 - дневна заболеваемост на 100 000 души, както 
следва: 



1.1. МБАЛ Ботевград ЕООД- 3 интензивни легла; 

1.2 МБАЛ Етрополе ЕООД- 2 интензивни легла; 

1.3 МБАЛ Ихтиман ЕООД - 3 интензивни легла; 

1.4 МБАЛ Самоков ЕООД- 3 интензивни легла; 

1.5 МБАЛ Скин Системс- 3 интензивни легла. 

11. Управителите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, посочени в т.1 на

Заповедта, да предприемат всички необходими действия за разкриване на допълнителния брой

интензивни болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19 /чрез преструктуриране на

наличните болнични легла/, с цел организация на незабавен болничен прием на пациенти с

коронавирусна инфекция, в рамките на предвидените болнични легла.

111. Управителите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, посочени в т.1 на

Заповедта да предприемат незабавни действия по кадрово обезпечаване на дейността на

лечебното заведение чрез осигуряване на достатъчен брой медицински и немедицински персонал

за наблюдение и лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2,

нуждаещи се от интензивно лечение.

IV. 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.

V. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител, Кметовете на общини на

територията на Софийска област, на Директора на Центъра за спешна медицинска помощ -

София, на директора на РЗОК София област и на всички лечебни заведения за болнична помощ

на територията на Софийска област - за сведение и изпълнение.

VI. Управителите на лечебни заведения за болнична помощ по т. l са длъжни да предприемат

незабавни мерки по изпълнение на разпоредените мерки, съгласно чл.63, ал.8 от Закона за

здравето.

VII. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ-СО.

VIII. Настоящата заповед влиза в сила от 09.11.2021 r.

IX. Заповедта подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на АПК.

Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

д·Р Розалина Чобанова 

Директор на РЗИ - Софийска област
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