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ДО
ДИРЕКТОРA НА РЕГИОНАЛНA ЗДРАВНA
ИНСПЕКЦИЯ
КОПИЕ: ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
В изпълнение на Заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на
Р България, допълнена със заповед № Р-58/27.03.2020 г., Логистично-координационния център
разпределя за безвъзмездно получаване от министерствата, ведомствата и Регионалните
здравни инспекции оборудване (РЗИ) – оборудване, материали и лични предпазни средства.
Същевременно, в протоколите за разпределение се определят и квоти за закупуване от "Бул
Био-НЦЗПБ" ЕООД на лични предпазни средства от конкретни субекти (които са посочени в
съответния протокол) – лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска
помощ и др. В тази връзка, моля за следното:
При извършване от Ваша страна на разпределение на вече безвъзмездно
предоставените с протокола от 25.03.2020 г. „Маски за специализиран персонал N95“, както и
бъдещо разпределение на маски тип N95/FFP2/FFP3, е необходимо да имате предвид, че
съгласно указанията на доц. д-р Ангел Кунчев, дм - главен държавен здравен инспектор,
същите са предназначени за осигуряване защита на медицинския персонал в лечебните
заведения, в които са хоспитализирани положителни за COVID-19 пациенти.
Към настоящия момент, квотите за закупуване с цел осигуряване на специализирания
персонал (медицинските лица) с лични предпазни средства не се усвояват своевременно и по
установения ред.
С цел повишаване на ефективността и контрола при усвояване на определените квоти,
е необходимо от Ваша страна своевременно, след определяне на квота от Логистичнокоординационния център, да бъде изготвяна обобщена заявка, съгласно приложената форма,
която да се изпраща на е-мейл адрес: LCC-GDPBZN@MVR.BG.
Обобщена заявка включваща всички разпределения съгласно протоколите до
30.03.2020 г. включително, следва да постъпи на горепосочения е-мейл, не по-късно от
01.04.2020 г.
Информацията от обобщените заявки ще бъде предоставяна на "Бул Био-НЦЗПБ"
ЕООД за изготвяне на фактура и изпращане на фактурираните артикули до съответния краен
получател (съгласно фактурата).
Актуална информация, включително и за разпределеното оборудване, материали и
София, 1309, ул. „Пиротска“ № 171А, тел.: 02/9821124

лични предпазни средства, се публикува периодично на интернет страницата на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР на адрес:
https://www.mvr.bg/gdpbzn.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Форма на обобщена заявка;
2. Информация относно извършеното безвъзмездно разпределение на
оборудване, материали и лични предпазни средства за периода
16.03.2020 г.-30.03.2020 г. , както и за определените квоти за същия
период.
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