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Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за 

спешна медицинска помощ“ 

26.11.18 г.  

 

Министерството на здравеопазването изпълнява Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-

С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, във връзка с 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 

от 23.10.2018 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът се реализира на територията 

на цялата страна, като обхваща 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ. 

Целта на проекта е да осигури качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите 

на спешната медицинска помощ на гражданите на Р България и на пребиваващите на 

нейната територия, в изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната 

здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ в 

Република България 2014-2020 и Националната здравна карта.  

Целта ще се постигне чрез изпълнението на три основни компонента: 

- Компонент 1: Интервенции в инфраструктурата на системата на СМП, обхващащи 

извънболничната помощ – 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните 

градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и интервенции 

в спешните отделения на лечебните заведения с над 50% държавно участие в 

капитала – чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, 

преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания.  

- Компонент 2: Модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и 

обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ. В специализираното 

медицинско оборудване и обзавеждане са включени основни апарати, необходими за 

бързата и точна диагностика и поддържането на жизнените показатели на 

пациентите. Успоредно с това при планирането на оборудването и обзавеждането на 

структурите от системата на СМП приоритет се дава на осигуряването на 

медицинската функционалност, безопасността и комфорта на пациентите, условията 

за безопасност на работата на персонала в системата на спешната помощ. 
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- Компонент 3: Закупуване на съвременни медицински превозни средства, 

оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ. Предвижда се 

закупуването на 400 броя линейки, като броят е съобразен с броя на екипите в 

системата, текущата амортизация на автопарка и нормативното изискване за наличие 

на 30% резерв в системата. В изпълнение на този компонент системата на СМП ще 

бъде обезпечена със 185 стандартни санитарни превозни средства, 42 

високопроходими линейки, 78 линейки тип 4х4 и 95 линейки за интензивни 

медицински грижи. 

 

Конкретни цели на проекта: 

- Предоставяне на качествена спешна медицинска помощ и подобряване на здравните 

показатели на населението; 

- Осигуряване на интегрирана и ефективна система на СМП с адекватна връзка между 

извънболничната и болничната помощ; 

- Осигуряване на подобрен и равнопоставен достъп до СМП с гарантиране на 24-

часова диагностика, наблюдение и лечение; 

- Осигуряване на стимули за задържане на работещото население в слабо развитите 

региони и преодоляване на негативните демографски тенденции чрез предоставяне 

на качествени и адекватни здравни грижи от квалифициран медицински персонал.   

 

Целеви групи са всички потенциални потребители на спешната медицинска помощ – 

населението на страната, постоянно пребиваващите и туристите, работещите в системата на 

спешна медицинска помощ и в системата на здравеопазването, хората с установени 

хронични заболявания с повишен риск за здравето и техните семейства. 

  

Период на изпълнение: 36 месеца (от 23.10.2018 г. до 23 октомври 2021 г.) 

 

Бюджет: Общата стойност на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за 

развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е 163 897 815,62 лв., от които 

безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв. и съфинансиране - в 

размер на 395 682,94 лв. 

 

 


