
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ИА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
ГР. ЛОВЕЧ 

З А П О В Е Д 
№ РД-01 - 242 

гр. Ловеч, 29.12.2020г. 

На основание чл.Ю от Устройствения правилник на РЗИ и чл.94а, ал.2 от 

Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.63, ал.7 от Закон за здравето, във 

връзка с т.1 от Заповед №РД-01-722/22.12.2020г. на Министъра на здравеопазването, 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 29Л2.2020г. до промяна в епидемичната обстановка 

* 

I. Определям задължителен брой легла в лечебните заведения за болнична 

помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID-19, 

включително и нуждаещи се от интензивно лечние и наблюдение, в съответствие с 

разрешението за лечебна дейност на съответното лечебно заведение, както следва: 

1. „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.Д-р 

П.Стоянов" АД гр. Ловеч - 88 легла, от които 84 легла за неусложнени случаи, 

ситуирани в западно крило на лечебното заведение в „COVID-сектор" и 4 легла за 

интензивно лечение в Отделение за анестезия и интензивно лечение; 

2. „СБАЛББ - Троян" ЕООД - 69 легла за лечение на неусложнени 

случайна COVID-19. 



3.„МБАЛ - Троян" ЕООД - 25 легла за неусложнени случаи, базирани 

към Отделение по вътрешни болести и 2 легла за интензивно лечение в Отделение за 

анестезия и интензивно лечение. 

4. „МБАЛ-Тетевен" ЕООД - 18 легла за неусложнени случаи, базирани 

към Отделение по вътрешни болести; 

5.МБАЛ -Луковит" ЕООД - 25 легла за неусложнени случаи, базирани 

към Отделение по вътрешни болести и ситуирани в самостоятелна сграда към 
\ 

лечебното заведение; 

6.„МБАЛ-Кардиолайф" ООД - 6 легла, базирани към Вътрешно 

отделение за кардиологични пациенти със съмнение и/или доказан COVID-19; 

II. За осигуряване на необходимия брой легла ръководителите на 

лечебните заведения да извършат реорганизация на легловата база и обезпечаване с 

медицински персонал; При необходимост от командироване на медицински 

специалисти между лечебните заведения се изготвя съгласуван с ръководителите на 

съответните лечебни заведения план за командироване; 

III. Определените легла за лечение и хоспитализация на лица с 

коронавирусна инфекция гарантират осигуряването на адекватен отговор на 

необходимостта от хоспитализация на пациенти с основна или придружаваща 

коронавирусна инфекция и осигуряват условия за болнично лечение на пациенти с 

други заболявания, които не са инфектирани с коронавирусна инфекция, съобразено 

със здравните характеристики на населението в област Ловеч, капацитета на здравната 

система и условията и спецификата на предоставянето на здравната грижа; 

IV. Лечебните заведения, които поддържат готовност за оказване на 

медицинска помощ през периода на извънредната епидемична обстановка чрез 

осигуряване на над 50% от легловия капацитет за хоспитализация на пациенти с 

коронавирусна инфекция, при условията на безотказан достъп до медицинска помощ 

и хоспитализация при необходимост са: 

1. „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.Д-р П.Стоянов" АД гр. 

Ловеч 

2, „СБАЛББ - Троян" ЕООД 



„Медицински дейности" при РЗИ Ловеч да осъществява контрол по изпълнението на 

заповедта и координация между лечбните заведения. 

Копие от заповедта да се сведе до знание на Ръководителите на лечебните 

заведения за болнична помощ за сведение и изпълнение, до 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. 

Настоящата заповед отменя заповед № РД-01-210/27.11.2020г. и заповед № РД-

01-213/04.12.2020г. на директора 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. 


