
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

   

 

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и изпълнителният директор на 

„СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев ще подпишат договори за доставка на 

линейки в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на 

спешната помощ 

В понеделник, 19 ноември, в 10 часа, в конферентната зала на Министерството на 

здравеопазването (ет. 4), здравният министър Кирил Ананиев и изпълнителният директор 

на „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев ще подпишат два договора за доставка на 

медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с 

реализацията на голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска 

помощ. На церемонията ще присъства и министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Петя Аврамова. 

 

След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ 

АД е определена за изпълнител на обществената поръчка за доставка на линейки по двете 

обособени позиции. МЗ и „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД ще сключат договор за доставка, 

гаранционно и сервизно обслужване на 95 броя линейки тип С, с включено медицинско 

оборудване и медицинска апаратура, и договор за доставка, гаранционно и сервизно 

обслужване на 185 броя линейки тип В, с включено медицинско оборудване и медицинска 

апаратура. 

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640, 00 лв. с ДДС. 

Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 

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

спешна медицинска помощ“ и 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).  

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.  

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или 

до 23 октомври 2021 г. 

 


