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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
 
Проект BG051PO001-6.2.02 ПУЛС 
(Практически увод в лечението на 
спешните състояния) на Минис-
терството на здравеопазването се 
изпълнява в рамките на Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007 – 2013”. 
 
Общата стойност на проекта е 
6 258 653.64 лв., а продължител-
ността му – 53 месеца. Очаква се 
всички дейности, предвидени по 
него да приключат през месец 
декември 2013 г. 
 

1.1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

• Подобряване качеството на 
предоставяната спешна меди-
цинска помощ, особено на 
уязвими групи от населението, 
чрез подобряване знанията и 
уменията на персонала на 
спешната медицинска помощ. 

 

• Проектът изпълнява мерки, 
насочени към повишаване 
професионалния капацитет и 
въвеждане на добри клинични 
практики в сферата на 
спешната медицинска помощ. 

 
1.2. ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ 
 

• Разработени материали в 
подкрепа на процеса на 
обучение на персонала на 
спешната медицинска помощ:  
- Анализ на потребностите от 
обучение; 
- База данни на персонала в 
спешната помощ и потребност 
от  квалификация;  
- База данни за преподаватели в 
областта на спешната медицина. 

 

• Проучване на добри европейски 
практики в сферата на спешната 
медицинска помощ в 4 държави – 
Германия, Словения, Франция и 
Италия. 

 

• Разработени програми за 
обучение, осигуряващи над-
граждащи знания и умения на 
целия медицински персонал в 
сферата на спешната медицинска 
помощ:  
- учебна програма за лекари – 40 

часа (5 дни);  
- учебна програма за медицински 

специалисти – 40 часа (5 дни);  
- учебна програма за шофьори – 20 

часа (3 дни). 
 

• Отпечатан и разпространен 
Сборник от детайлни протоколи 
(алгоритми) за клинично пове-
дение в спешната медицина и 
Наръчник  - джобен формат, в 
тираж от 8 000 бр.  

 

• Разработена електронна страница 
за надграждащо обучение по 
спешна медицина - съдържа 
информационни материали, раз-
работени за целите на проекта, и 
методологична информация за 
медицински специалисти и спе-
циалисти извън системата на 
здравеопазването, с линк към 
интернет страницата на МЗ.  

 

• Избран изпълнител за провеждане 
на обучение на персонала от 
центровете за спешна медицинска 
помощ - 1 500 лекари, 2 500 
медицински специалисти, 2 500 
шофьори и друг персонал. 
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• Обучени над 3 500 лекари, 
медицински специалисти и 
шофьори (близо 50%) от общо 6 
578 души, в т.ч.: 
-  662 лекари; 
- 1460 мед. специалисти; 
- 1387 шофьори. 

 

• Доставка на високотехноло-
гични манекени: в УМБАЛСМ „Н. 
И. Пирогов” е доставена 
цялостна система за ресусци-
тация, допълнителни структури 
и консумативи за използването 
на  манекените. 

 

• Доставка на манекени за при-
добиване на основни умения в 
28 ЦСМП и 9 лечебни заведения. 

 

• Доставка на компютри в 28 
ЦСМП и МЗ. 

 
1.3. ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
 

• Обучение на допълнително 
198 лекари и 264 медицински 
специалисти от спешните от-
деления на 33 лечебни заве-
дения. 

 

• Доставка на софтуер за 
кардиопулмонална ресусцита-
ция в 28 ЦСМП и 9 лечебни 
заведения.  

 

• Изготвяне на интердисцип-
линарен медицински стандарт 
по спешна медицина.  
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2. СЪБИТИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ 

 
2.1. МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕ-
РЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА 

 
На 8 май 2013 г. в Национален 
пресклуб на БТА се проведе 
междинната пресконференция за 
информация и публичност по 
проект: „ПУЛСС – Практически увод 
в лечението на спешните състоя-
ния”, по който бенефициент е Мини-
стерството на здра-веопазването.  
 
В рамките на събитието беше 
направена презентация на 
изпълнените до момента дейности 
по проекта от г-жа Милена 
Григорова, ръководител на проекта.  
Д-р Ивиан Бенишев, началник-отдел 
„Спешна медицинска помощ” в МЗ, 
направи анализ на извършеното 
обучение на служителите в 
Центровете за спешна медицинска 
помощ в страната досега. Участие 
взеха също членове на екипа по 
проекта, 12 представители на 
лечебни заведения, 4 представители 
на НПО в здравеопазването, както и 
31 представители на национални 
медии. 
 
В събитието за информация и 
публичност участваха 51 поканени 
представители: 

• Експерти от Министерството 
на здравеопазването, членове 
на екипа по проекта; 

• Директори и специалисти от 
лечебни заведения в страната; 

• Браншови и пациентски орга-
низации, заинтересовани страни 
в сферата на здравеопазването. 

• Журналисти от национални 
печатни и електронни медии, 
както и специализирани здравни 
интернет портали. 

 
Участниците в пресконференцията 
коментираха натрупаните в системата 
на спешната помощ проблеми, свър-
зани с дефицита на кадри и текучествто 
в ЦСМП, нуждата от училищни лекари, 
както и актуални теми от деня. 
 
Проектът ПУЛСС беше подкрепен от 
Българската асоциация на профе-
сионалистите по здравни грижи в 
лицето на почетния председател – 
проф. Станка Маркова, която изрази 
задоволството си от проведените 
обучения и даде предложения за 
доразвиване на идеята за повишаване 
на уменията и квалификацията на 
здравните специалисти. 
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София, 8 май 2013 г. 
  

Екипите на спешна помощ пристигат  
средно за 28 минути до пациента 

 
Министерството на здравеопаз-
ването отчете хода на изпълнение 

на проекта ПУЛСС за обучение на 

специалисти в ЦСМП, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 

  
Екипите на спешната медицинска 
помощ пристигат средно за 28 минути 
до подадения адрес. Във всеки един 
момент работят 400 спешни екипа на 
смяна – лекари, медицински 
специалисти и шофьори, като 
времето, за което те пристигат до 
пациента зависи от трафика, сезона, 
проходимостта на пътя, климатичните 
условия и инфраструктурата на 
региона. Това обяви д-р Ивиан 
Бенишев, по време на прескон-
ференция за изпълнението на проекта 
ПУЛСС. Според него средният достъп 
до пациента по т. нар. „златен 
стандарт” на спешната медицина е 20 
минути, като нивото на подготовка и 
професионална квалификация на 
екипите ни не отстъпва на това на 
спешните екипи в САЩ и Европейския 
съюз. 

 
Проектът: „ПУЛСС – Практически увод 
в лечението на спешните състояния”, 
е за обучение на служителите в 28-те 
Центрове за спешна медицинска 
помощ и се реализира по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 2007-
2013 г.”, финансирана от ЕС чрез 
Европейския социален фонд. Той 
стартира през октомври миналата 
година, като досега са обучени 622 
лекари, 1460 медицински специалисти 
и 1387 шофьори, подчерта Милена 

Григорова, държавен експерт в отдел 
„Проекти и програми” на МЗ и 
ръководител на проекта.  

 
По думите й общо до края на годината 
ще бъдат обучени над 6 500 служители 
на ЦСМП и допълнително 462 лекари и 
медицински персонал в спешните 
отделения на 33 лечебни заведения в 
страната. 

 
 

Обучението се провежда в центъра на 
Университетската болница за активно 
лечение и спешна медицина „Н. И. 
Пирогов”, оборудван с високотех-
нологични манекени и съвременна 
апаратура. Учебните модули са теоре-
тични и практически, като идеята е 
лекарите да прилагат едни и същи 
знания, умения и стандарти в спешната 
медицина, независимо дали работят в 
Силистра или в Петрич, подчерта 
изпълнителният директор на „Пирогов” 
доц. д-р Стоян Миланов, който е и 
главен координатор на обучението по 
проекта. 

 
Проект „ПУЛСС - Практически увод в 
лечението на спешните състояния” на 
Министерството на здравеопазването е 
на стойност над 6.2 млн. лв. и трябва да 
приключи в края на 2013 г. Освен 
обучението на спешните екипи по него 
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предстои да се изготви интердис-
циплинарен медицински стандарт по 
спешна медицина, а в 28-те ЦСМП и 9 
болници в страната да се достави 
софтуер за кардиопулмонална ресус-
цитация. 
 

 
 
 
София, 7 май 2013 г. 
  

Нови 462 служители на спешните 
отделения в болниците  

ще бъдат обучени по проекта ПУЛСС  
 
Министерството на здравеопаз-
ването отчита изпълнението на 

програмата за повишаване на 

професионалната квалификация в 

ЦСМП, финансирана по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 

 
Нови 462 лекари и медицински 
специалисти от спешните отделения 
на 33 лечебни заведения в страната 
ще повишат професионалната си 
квалификация в рамките на проекта 
„ПУЛСС – Практически увод в 
лечението на спешните състояния”.  
Той се реализира от Министерството 
на здравеопазването с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 
2007-2013 г.”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. 
 
Как премина досегашното обучение на 
кадрите в спешната медицинска 
помощ и какви дейности предстоят да 
се изпълнят по проекта ще бъде 
обявено на специална 
пресконференция утре, 8 май 2013 г., 
от 10.00 часа в Националния Пресклуб 
на БТА. За участие в нея са поканени 
министърът на здравеопазването и 
заместник-министри, членове на екипа 
по проекта, директори на 33 лечебни 
заведения в страната, както и 
представители на Български лекарски 
съюз и други неправителствени 
организации в сферата на здраве-
опазването. 
 
Това е второто събитие за публичност 
и информация по проекта  „ПУЛСС – 
Практически увод в лечението на 
спешните състояния”. Предвижда се 
до края на 2013 г. общо по проекта да 
бъдат обучени най-малко 6 500 
служители на 28-те Центрове за 
спешна медицинска помощ, както и 462 
лекари и медицински специалисти от 
спешните отделения на 33 лечебни 
заведения в страната. 
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2.2. ИНФОРМАЦИИ В МЕДИИТЕ ПО ПРОЕКТА: 

 
2.2.1. Вестник „24 часа” от 17.05.2013 г. 
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2.2.2. Вестник „Сега” от 10.05.2013 г. 
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2.2.3. Вестник „Труд” от 09.05.2013 г. 
 

 
 
 
2.2.4. Вестник „Дума” от 09.05.2013 г. 
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2.2.5. Вестник „Монитор” от 09.05.2013 г. 
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2.2.6. Вестник „Новинар” от 09.05.2013 г. 
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2.2.7. Вестник „Новинар” от 08.05.2013 г. 
 
 

 
 
 

2.2.8. Вестник „Репортер” от 08.05.2013 г. 
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2.2.9. БТА  от 08.05.2013 г. 
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2.2.10. Zdrave.net от 08.05.2013 г. 
 

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=iqvkXuGmh98%3d 
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2.2.11. Framar.bg от 08.05.2013 г. 
 

http://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%BD%D0%BE-28- 
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2.2.12. Hospital.bg от 08.05.2013 г. 
 

http://www.hospital.bg/news-5419-linejkite-u-nas-otivat-pri-patsienta-sredno-za-28-
minuti.html 
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2.2.13. Репортаж в новинарска емисия на ТВ 7 от 08.05.2013 г. 

 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91
%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B
4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/-%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-
%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_l.n_i.7594_c.24.ht
ml 
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2.2.13. Репортаж в новинарска емисия на bTV от 08.05.2013 г. 
 

http://btvnews.bg/bulgaria/lineikite-na-adres-do-20-minuti-v-idealen-sluchai.html 
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2.2.14. Репортаж в Дарик радио от 08.05.2013 г. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1081580 
 

 



ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02  
 ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02  
 ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 22 

2.2.15. Репортаж в Радио Витоша от 07.05.2013 г. 
 

http://www.radiovitosha.com/novini/obuchavat-lekari-i-meditsi-za-speshna-pomosht 
 

 

 


