
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ИА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
ГР. ЛОВЕЧ 

З А П О В Е Д 
№ РД-01 - 66 

гр. Ловеч, 24.03.2021г. 

На основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ и чл.94а, ал.2, т.4 във 

връзка с чл.94, ал.1 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 при усложнената епидемична обстановка в област Ловеч, 

Заповед № РД-01-65/23.03.2021г. за увеличаване на броя легла в област Ловеч и във 

връзка с Писмо №• 1119/23.03.2021г. на Изпълнителния директор на „Многопрофилна 

болница за активно лечение „Проф.Д-р П.Стоянов" АД гр. Ловеч, с вх.№ РД-01-65-

2/23.03.2021г. на РЗИ Ловеч и чл.63, ал.8 от Закона за здравето 

* 

Н А Р Е Ж Д А М : 

I. Определям ПЛАН ЗА КОМАНДИРОВАНЕ на медицински 

специалисти между „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.Д-р 

П.Стоянов"АД, „Многопрофилна болница за активно лечение - Кардиолайф" ООД 

гр.Ловеч и Държавна психиатрична болница гр.Ловеч, съобразно обективните 

кадрови възможости, както следва: 

1. Период за командироване 01.04.2021г. - 30.04.2021г.; 

2. „МБАЛ-Кардиолайф" командирова една реанимационна сестра за Отделение 

по анестезия и интензивно лечение на „МБАЛ - Ловеч" АД; 



3. ДПБ Ловеч командирова една медицинска сестра за Отделение по инфекциозни 

болести и една медицинска сестра за Отделение по пулмология и фтизиатрия на 

„МБАЛ - Ловеч" АД; 

II. Разпореждам на ръководителите на ,МБАЛ - Кардиолайф" ООД 

гр.Ловеч и ДПБ гр.Ловеч да командироват съответните медицински специалисти за 

посочения период със заповед, издадена по реда на Кодекса на труда; 

III. Копие от заповедта да се сведе до знание на Ръководителите на 

горепосочените лечебни заведения за сведение и изпълнение. 

За обезпечаване на недостига на медицински специалисти в ковид 

структурите на „МБАЛ - Ловеч" АД, следва ръководството на лечебното заведение да 

осигури необходимите медицински специалисти чрез вътрешно преразпределение на 

медицински персонал от останалите структури. 

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 АНЕТА ВИНЕВ 

Директор на Региона. 

Гр.Ловеч 


