
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА

ЗАПОВЕД
Жо РД-01-271/19.10.2021 г.

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл.
94а, ал.2 от Закона за здравето и в съответствие със Заповед Хо РД-01-722/22.12.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение Хо 547 на Министерски съвет от
28.07.2021 г. за удържаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в
Република България и Националният план за справяне с пандемията ост СОУШ-19 на МЗ

НАРЕЖДАМ
1. Изменям т. | от заповед ХоРД-01-251/23.09.2021 г. както следва:
Считано от 19.10.2021 г. определям задължителен брой легла в лечебните заведения за

болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от СОУШ - 19,
включително и нуждаещи се от интензивно лечение и наблюдение, в съответствие с
разрешението за лечебна дейност на съответното лечебно заведение съгласно Ниво 3 от
Националният план за справяне с пандемията от СОУШ-19 на МЗ както следва:

Фо|ЛЗ Общ В това Фо на|Разпределнение на леглата за
брой число легла с|лечение на пациенти с Ковид-19
легла интензивни  Ковид-|За За общо
обявени 19 към|неусложнени|интензивно
в РЗИ общия|пациенти лечение

брой
легла

1|МБАЛ „Хр.|304 10 1590 4)/0т тях 415 45
Ботев“ АД- педиатрични/
Враца

2|МБАЛ -Бяла|100 6 2690 22 4 26
Слатина
ЕООД-гр
Бяла Слатина

3|МБАЛ - 182 6 2990 18 6 24
Мездра
ЕООДтр.
Мездра



4|МБАЛ“ Св.|105 6 1990 20 20

Иван Рилски“
ЕООД гр.
Козлодуй

5|ПЧ МБАЛ- 120 6 2090 21 3 24

Враца ЕООД
6|КОЦ-Враца 145 190 2 2

ЕООД
7|ЦП3-Враца 40 500 2 2

ЕООД
8|СБАЛПФЗ - 80 6190 49 49

Враца ЕООД
9|СБПЛББ- 145 190 2 2

Роман ЕООД
10|СБПЛРВБ- 65 390 2 2

Медра ЕООД

2. Ръководителите на ЛЗБП да създадат организация за спазване и прецизиране на

критериите за прием на пациенти и своевременна дехоспитализация.
3. Ръководителите на ЛЗБП да създадат организация за спазване и прецизиране на

критетиите за лечение на пациенти с ремдесевир в съответствие с препоръките на МЗ.

4. Ръководителите на ЛЗБП да информират своевременно ЦСМП относно свободен

леглови фонд за хоспитализацияна пациенти с СОУШ-19.
5. Отменям Заповед ХоРД-01-263/13.10.2021 г.
Заповедта да се съобщи за изпълнение на ръководителите на лечебни заведения за

болнична медицинска помощ, на Директора на РЗОК-Враца и на Директора на ЦСМП- Враца.

Лечението на пациентите/децата с установена коронавирусна инфекция задължително се

извършвав условията на изолация при спазване на установените противоепидемични мерки, а

в центъра на организацията следва да се постави медицинският подход, който зависи както от

тежестта на коронавирусната инфекция, така и от степента на спешност на лечението на

евентуални придружаващи и/или обострени хронични заболявания. Същевременно в

болниците трябва да се осигури и безотказна хоспитализация на всички пациенти,

включително деца с основно заболяване, различно от СОУШ-19, лечението на което не може

да бъде отложено във времето, независимо дали пациентът (детето) е с положителна или

отрицателна проба за 5БАКЗ-СоУ-2.
Ръководителите на всички лечебни заведения изпълняват създадената от РЗИ-Врца

организация и поддържат условия за изолация и навременна здравна грижа на пациенти с/без

потвърден СОУШ- 19 съобразно медицинските им нужди и готовност за осигуряване

увеличаване на капацитета си, включително от болнични легла, помещения за работа,

медицински специалисти, апаратура и др. при повишаване на заболеваемостта и среднодневен
брой на новорегистрираните случаи през последните 14 дни над 500 на 100000 съгласно Ниво

4 от Националният план за справяне с пандемията от СОУШ-19 на МЗ.

Ръководителите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ да предприемат
незабавни действия за изпълнение на заповедтаи да изпратят в срок до края на деня 19.10.2021

г. заповед за предприетите действия.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на др Ваклина Илиева, директор
Дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ-Враца,

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
Директор на Регионална здравна инспдку


