
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните 

изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред 

на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални 

грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; 

бр. 32 от 2013 г., бр. 37 от 2014 г. и бр. 22 от 2016 г.) 

§ 1. В раздел I „Общи изисквания“ на приложение № 1 към чл. 13 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В т. 1: 

а) думите „сгради в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., 

бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.)“ се заменят с 

„урегулирани имоти, предназначени за обществено обслужване“; 

б) създава се изречение второ: 

„По изключение лечебните заведения за болнична помощ могат да бъдат разположени в 

една и съща сграда с администрация на Министерството на здравеопазването и 

регионалните здравни инспекции, когато помещенията могат да бъдат структурно и 

функционално обособени и при спазване на изискванията на Закона за държавната 

собственост и Правилника за прилагането на Закона за държавната собственост.“ 

2. В т. 2: 

а) след думата „храни“ се добавя „заведения за хранене на персонала на лечебното 

заведение, пациентите и техни придружители“; 

б) създава се изречение второ: 

„Условията за работа на заведенията за хранене на персонала, пациентите и техни 

придружители се определят от ръководителя на лечебното заведение.“ 

§ 2. В § 31 и 32 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и 

домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 22 от 2016 г.) думите „През 2016 г.“ се заменят 

с „До 31.12.2018 г.“. 
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