
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
ГР. ЛОВЕЧ 

З А П О В Е Д 
№ РД-01 - 160 

гр. Ловеч, 29.09.2021г. 

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-139/27.08.2021г. 

На основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ и чл.94а от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с чл.63, ал.7 от Закона за здравето, в изпълнение на 
приетия с Решение №518 на Министерския съвет от 15 юли 2021г. Национален 
оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и Заповед №РД-01-
616/22.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с увеличеният брой 
регистрирани случаи с ковид - 310,9 на 100 хил. 14-дневна заболяемост в областта 
към 28.09.2021г. и с цел осигуряване на лечението и хоспитализацията на пациенти с 
коронавирусна инфекция в зависимост от развитието на заболяемостта, клиничната 
картина на заболяването, тежестта на състоянието и необходимостта от 
хоспитализация на такива пациенти в област Ловеч 

Н А Р Е Ж Д А М : 
* 

*» 

Считано от 01.10.2021 година, до промяна в епидемичната обстановка 
1. Изменям т.2 от Заповед № РД-01 -139/27.08.2021 г. като определям на 

„СБАЛББ - Троян" ЕООД гр. Троян 55 легла за лечение на неусложнени случаи 
на COVID-19; 

2. Изменям т.З от Заповед № РД-01-139/27.08.2021г. като определям на 
„МБАЛ-Троян" ЕООД гр. Троян 17 ковид легла, от които 13 за неусложнени 
случаи на COVID-19 и 4 за интензивно лечение; 

3. Изменям т.5 от Заповед № РД-01-139/27.08.2021 г. като определям на 
„МБАЛ-Луковит" ЕООД гр. Луковит 20 легла за лечение на неусложнени случаи 
на COVID-19. 



Копие от заповедта да се сведе до знание на Областния управител на област 
Ловеч - за сведение, на ръководителите на СБАЛББ-Троян, МБАЛ-Троян и МБАЛ-
Луковит, на Директора на РЗОК Ловеч, Директора на ЦСМП Ловеч и на директорите 
на дирекции НЗБ и МД при РЗИ Ловеч - за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч. 
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА - Заместник-
ИД Директор на Регионална здравна инспекц 
съгласно заповед №РД-15-901/03.06.2021г. 


