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№

1

Наименование на
бенефициента

Министерст
во на
здравеопаз
ването

Наименование
на операцията

Кратко описание на проекта

Подкрепа за
структурите на
извънболнична
медицинска
помощ и
центровете за
трансфузионна
хематология за
справяне с кризи

Проектното предложение адресира нуждата от изграждане
и поддържане на капацитет в системата на
извънболничната медицинска помощ (ИМП) за реакция
при кризи и справяне в условия на епидемична и
пандемична обстановка. Предвижда се осигуряване на
съвременна апаратура за лечебни заведения за ИМП с
цел намаляване на натиска върху болничните лечебни
заведения при епидемични пикове на зараза и опазване на
живота и здравето на гражданите от епидемично
разпространение на заразни болести. Дейностите са
насочени към осигуряване на подкрепа за диагностичноконсултативни центрове и медицински центрове, така че
пациентите с леки до средно-тежки симптоми на
коронавирусна инфекция, постковид синдром и други
инфекциозни заболявания да получат достъпна и
качествена здравна грижа на територията на цялата
страна, при спазване на най-добрите европейски практики
и стандарти. Проектът ще спомогне за въвеждане на
отдалечен достъп до здравна информация за пациентите
и ограничаване на ненужните физически контакти с оглед
намаляване на риска от разпространение на инфекции.
С изпълнение на проектните дейности ще бъде засилен
капацитета на центровете за трансфузионна хематология

Начална
дата на
проекта

23.05.2022
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Крайна
дата на
проекта

23.12.2023

Oбщо
допустими
разходи в
лв.

31 479 101.80

Процент на
Място на
съфиизпълнансинение
ране от
ЕС

85%

България

Държава

Категории на интервенция

Дата на
последна
актуализация

България

1. Област на интервенция
053 Здравна инфраструктура
2. Форма на финансиране
01 Безвъзмездни средства
3. Вид на територията
07 Не се прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение
07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд)
13 Преодоляване на
последиците от извънредното
положение, предизвикано от
пандемията от COVID-19, и
подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката
6. Вторична тема на ЕСФ
08 Не се прилага
7. Икономическа дейност
25 Не се прилага

23.05.2022

2

Министерст
во на
здравеопаз
ванет

за производство на реконвалесцентна плазма от
преболедували пациенти, за да се обезпечи прилагането
на този тип терапия в болничната система в условията на
повишаващи се нужди.
Целите на проекта ще се постигнат чрез изпълнението на
два основни компонента:
КОМПОНЕНТ №1 - Модернизиране на лечебни заведения
от ИМП чрез доставка на медицинска апаратура за
диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с
инфекциозни заболявания;
КОМПОНЕНТ №2 - Повишаване капацитета на центровете
за трансфузионна хематология за диагностика и
производство на реконвалесцентната плазма.
Реализацията на проекта ще създаде условия за улеснен
достъп на българските граждани до по-прецизна
диагностика, ефективно лечение и наблюдение при
инфекциозни заболявания и за подобрена готовност на
системата на ИМП да посрещне бъдещи епидемични
кризи.
Продължаващата повече от 2 години пандемия, причинена
от COVID-19, доведе до усложнена епидемична
обстановка в страната. Сериозните изпитания, пред които
е изправена здравната система, налагат прилагането на
спешни мерки за справяне с предизвикателствата и
дългосрочните последствия от разпространението на
коронавируса. Развилата се пандемия доведе до
преосмислянето на съществуващите процедури за
привеждане на болничната мрежа в страната в готовност
за реакция при възникване на здравни кризи. В тази
връзка е подготвено и настоящото проектно предложение,
което цели създаване на изолирани структури за лечение
на коронавирус и други заразни заболявания, в
Укрепване
определени лечебни заведения в страната, които да бъдат
капацитета на
в готовност да посрещнат нови вълни от коронавирусната
болничната
пандемия, както и при възникване на други епидемични
мрежа за реакция
или пандемични взривове от заразни заболявания. Чрез
при кризи
изпълнение на предвидените дейности ще се извърши
строително-ремонтни дейности за обособяване на
изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти. За
новосъздадените сектори ще бъде осигурено
необходимото за тяхното функциониране медицинско и
немедицинско оборудване, включително дихателни
апарати, легла за интензивни грижи и мобилни рентгенови
апарати. Проектът ще се реализира на територията на
цялата страна и обхваща 132 обекта - държавни и
общински лечебни заведения, притежаващи необходимия
човешки и материално-технически капацитет. Ресурсът,
насочен за повишаване капацитета на лечебните
заведения от една страна ще подобри функционирането
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20.12.2023

97 791 432.00

85%

България

България

1. Област на интервенция
053 Здравна инфраструктура
2. Форма на финансиране
01 Безвъзмездни средства
3. Вид на територията
07 Не се прилага
4. Механизми за териториално
изпълнение
07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд)
13 Преодоляване на
последиците от извънредното
положение, предизвикано от
пандемията от COVID-19, и
подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката
6. Вторична тема на ЕСФ
08 Не се прилага
7. Икономическа дейност
25 Не се прилага

20.05.2022

им в условията на продължаваща пандемия, а от друга
страна ще направи своевременна и ефективна реакцията
при поява на подобни кризи в бъдеще. Реализирането на
предвидените в проекта дейности за обособяване на
изолирани структури за лечение на пациенти при
епидемични ситуации, обезпечени с необходимото
медицинско оборудване, здравната система в страната ще
постигне високи равнища на възможност за защита на
населението при подобни заплахи за общественото
здраве.
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LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME „REGIONS IN GROWTH“ 2014-2020,
PRIORITY AXIS 9 "SUPPORT FOR THE HEALTH SYSTEM FOR CRISIS MANAGEMENT“
INFORMATION FOR ISSUED ORDERS FOR AWARDED GRANT UNDER PROCEDURE
BG16RFOP001-9.001 "MEASURES TO DEAL WITH THE PANDEMIC"
Updated date 25.05.2022

№

1

Beneficiary
name

Munistry of
health

Operation name

Operation summary

Support for
outpatient
medical care
structures and
transfusion
hematology
centers to deal
with crises

The project proposal addresses the need to provide modern
equipment for the diagnosis, treatment and monitoring of
COVID-19 patients in outpatient care structures in order to
reduce pressure on hospitals during epidemic outbreak peaks.
The activities are aimed at providing support for the COVID
zones opened in diagnostic and medical centers so that
patients with mild to medium-severe symptoms receive
affordable and quality health care throughout the country, in
compliance with best European practices and standards. The
project will help introduce remote access to health information
for patients and limit unnecessary physical contacts in order to
reduce the risk of spreading coronavirus infection.
With the implementation of the project activities, the capacity
of the transfusion hematology centers for the diagnosis of
COVID-19 and the production of convalescent plasma from
sickened patients will be strengthened to ensure the
application of this type of therapy in the hospital system in the
face of increasing needs. The objectives of the project will be
achieved through the implementation of two main components:
COMPONENT No1 - Modernization of medical institutions by
outpatient care by supplying medical equipment for diagnosis,
treatment and monitoring of patients with coronavirus infection;
COMPONENT No2 - Increasing the capacity of transfusion
hematology centers for the diagnosis of COVID-19 and
production of convalescent plasma.
The implementation of the project will create conditions for
easier access for Bulgarian citizens to more precise
diagnostics, effective treatment and monitoring in case of
COVID-19 infection and for improved readiness of the

Operation
start date

23.05.2022
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Operation
end date

23.12.2023

Total
eligible
costs in
BGN

31 479 101.80

% of
EC
Location
coof
Country
finan- operation
cing

85%

Bulgaria

Category of intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

1. Area of intervention
053 Health infastructure
2. Form of financing
01 Grants
3. Type of territory
07 Not applicable
4. External application mechanisms
07 Not applicable
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion
Bulgaria
Fund)
23.05.2022
13 Overcoming the effects of the state
of emergency caused by the COVID19 pandemic and preparing for an
environmentally, digital and
sustainable economic recovery
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable

2

Munistry of
health

outpatient medical care system to meet future epidemic crises.
The implementation of the envisaged activities will also
support measures in the National Operational Plan for dealing
with the SARS-CoV-2 pandemic.
The pandemic caused by COVID-19, which has lasted for
more than 2 years, has led to a complicated epidemic situation
in the country. Serious trials facing the health system call for
urgent action to address the challenges and long-term
consequences of the spread of the coronavirus. The
developed pandemic has led to a rethinking of the existing
procedures for bringing the hospital network in the country
ready to respond to health crises. In this regard, the current
project proposal has been prepared, which aims to create
isolated structures for the treatment of coronavirus and other
infectious diseases in certain hospitals in the country, which
will be ready to meet new waves of coronavirus pandemic, as
well as in the event of other epidemic or pandemic outbreaks
of infectious diseases. Through the implementation of the
Capacity building
planned activities, construction and repair activities will be
of the hospital carried out for the establishment of isolated areas for treatment
network for crisis and monitoring of patients. The newly established sectors will
response
be provided with the necessary medical and non-medical
equipment for their operation, including breathing apparatus,
intensive care beds and mobile X-ray machines. The project
will be implemented throughout the country and covers 132
sites - state and municipal hospitals with the necessary human
and material capacity. The resource aimed at increasing the
capacity of medical institutions on the one hand will improve
their functioning in the conditions of an ongoing pandemic, and
on the other hand will make a timely and effective response to
similar crises in the future. The implementation of the activities
envisaged in the project for the establishment of isolated
structures for treatment of patients in epidemic situations,
provided with the necessary medical equipment, the health
system in the country will achieve high levels of protection for
such threats to public health.
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20.12.2023

97 791 432.00

85%

Bulgaria

11. Area of intervention
053 Health infastructure
2. Form of financing
01 Grants
3. Type of territory
07 Not applicable
4. External application mechanisms
07 Not applicable
5. Thematic fluid (ERDF and Cohesion
Bulgaria
Fund)
20.05.2022
13 Overcoming the effects of the state
of emergency caused by the COVID19 pandemic and preparing for an
environmentally, digital and
sustainable economic recovery
6. Secondary theme of ESF 08 Not
applicable
7. Economic activity
25 Not applicable

