
 

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. 

 

 
  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

   

 

Министър Ананиев ще приеме първите две линейки, закупени в 

изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на 

спешната помощ в България 

  

  

Утре, 20 декември, от 10.30 часа, в централата на „София Франс Ауто“ 

(бул. Ботевградско шосе № 459), министърът на здравеопазването Кирил 

Ананиев ще участва в официалната церемония по приемането на първите два 

санитарни автомобила, закупени в изпълнение на големия инвестиционен 

проект за модернизация на спешната помощ в Република България. На 

събитието ще присъстват зам.-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в 

растеж“ Деница Николова и ръководителят на Представителството на 

Европейската комисия в България Огнян Златев. 

Министерството на здравеопазването, в качеството си на бенефициент, 

изпълнява 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“ (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 проекта е 36 

месеца, или до 23 октомври 2021 г. 

Целта на проекта е осигуряването на качествен, равнопоставен и 

навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите 

на Р България и на пребиваващите на нейната територия. 

Проектът се реализира на територията на цялата страна чрез 

строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство 

и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска 

помощ: спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 
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центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 

изнесени екипа;  модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване 

и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ и закупуване на 

400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна 

помощ. 

Припомняме, че по обществената поръчка за доставка на 400 нови 

линейки, проведена от МЗ, постъпиха общо 7 оферти по две от общо 4 позиции. 

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

определена за изпълнител по две от обособените позиции - за доставка, 

гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 броя нови линейки. От тях 

185 броя са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално 

лечение на пациенти, а другите 95 са за интензивно лечение, като всички те 

трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура. 

Официална церемония по подписването на договорите се състоя на 19 

ноември, като на нея стана ясно, че първите две линейки ще бъдат приети 

преди края на 2018 г.  

 


