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№

1

Наименование на
бенефициента

Министерство
на здравеопаз
ването

Наименование
на проекта

Кратко описание на проекта

Борба с
COVID 19

На 11.03.2020 год. Световната здравна организация (СЗО)
определи разпространението на COVID-19 като пандемия,т.е.
всеобхватна епидемия, характеризираща се с появата на нов вирус
или инфекциозен носител, срещу който човешката популация няма
имунитет. Основно усложнение, причинено от COVID-19, е
двустранна интерстициална пневмония, която често налага спешна
инвазивна или неинвазивна белодробна вентилация. Първите
случаи на COVID-19 в България бяха регистрирани на 08.03.2020 г.
в гр. Плевен и гр. Габрово, като до 31.03.2020г. в 21 от общо 28
области на страната са регистрирани болни. С оглед на очакването
за увеличение на пациентите и извършен анализ на материалнотехническата обезпеченост на лечебните заведения, се констатира,
че за укрепване и развитие на възможностите за диагностика и
лечение на пациентите, е необходимо извършване на инвестиции в
следните направления: Апарати за инвазивна дихателна
вентилация, легла, специализиран преносим блок, специализирана
апаратура за COVID -19-лаборатории; Диагностикуми за първична и
потвърдителна диагностика за ЛЗ за болнична помощ (ЛЗБП) и
научно-приложни лаборатории/Национален център за заразни и
паразитни болести (НПЛ/НЦЗПБ) ; Доставка на Лични предпазни
средства(ЛПС) за Болници РЗИ, ЦТХ и ЦСМП. С изпълнението на
тези инвестиции ще се осигури от една страна необходимото ниво

Начална
дата на
изпълнение

08.04.2020

Дата на
приключване

08.04.2021

Общо
допустими
разходи

40 439 291,10

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

85 %

Пощенски
код/ Код,
съгласно
Националния
регистър на
населените
места

1000

Държава

Категории на
интервенция

България

[1] Здравна
инфраструктура;
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното
приобщаване,
борбата с бедността
и всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

на апаратурна обезпеченост в ЛЗ, където ще се лекуват пациентите
с COVID -19, както и на структурите, които извършват
изследванията и диагностиката на заболяването, а от друга ще се
осигури необходимата защита на медицинския и немедицински
персонал, който ще има пряк досег с болните. Това ще даде
възможност на страната да минимизира риска от усложнения и
смърт, както и да осигури високо ниво на медицински услуги на
гражданите в съответствие със специфичната цел на ПО 4, по
която се реализира процедурата: подобряване капацитета на
националната здравна система за реакция при кризи.
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Beneficiary
name

Ministry of
Health

Operation name

Operation summary

FIGHT THE
PANDEMIC
COVID-19

On March 11, 2020 the WHO declared outbreak COVID-19 as
pandemic.This disease was considered as a widespread epidemic caused
by the emergence of a new virus or infectious carrier against which the
human population has no immunity.The major complication caused by
COVID-19, is bilateral interstitial pneumonia, which often requires
emergency invasive or noninvasive pulmonary ventilation.On March 8,
2020 BG registered the first cases of COVID-19 in the town of Pleven and
Gabrovo.As of March 30,2020 there are confirmed cases of people with
COVID-19 in 21 out of 28 BG provinces.In view of the expectation for an
increase number of patients in the country and taking into account the
analysis of the material and technical assets of the medical
establishments,it was concluded that in order diagnostic and treatment
options for patients to be strengthened and developed,there is a need for
investment in the strands:Apparatus for invasive respiratory
ventilation,beds,specialized portable unit,specialized equipment for
COVID-19 laboratories;Diagnostics for primary and confirmatory
diagnostics for medical establishments for hospital care(MEHC) and
scientific(translational)laboratories(TL)/National Center of Infectious and
Parasitic
Diseases(NCIPD);Supply
of
Personal
Protective
Equipment(PPE) for hospitals,Regional Health Inspectorates, centers for
transfusion hematology and Centers for Emergency MS.On the one hand,
the implementation of these investments will provide for the required level
of apparatus in the hospitals,where patients with COVID-19 will be treated,
and for the structures responsible for provision of the medical tests and
disease diagnosis.On the other hand, the implementation of the
investments will ensure the necessary protection to medical and nonmedical staff who will have direct contact with the patients.This
accomplishment will enable the country to minimize the risk of
complications and death,as well as to provide a high level of medical
services to citizens.

Operation
start date

08.04.2020

Operation
end date

08.04.2021

Total eligible
expenditure in
BGN

40 439 291,10

Union cofinancing
rate

85 %

Postal Code/
Code,
according to
the National
Register of
Settlements

1000

Country

Category of
intervention

Bulgaria

[1] Health
Infrastructure
[2] Non-repayable
grant
[3] Not applicable
[4] Not applicable
[5] Promoting social
inclusion and
combating poverty
and any
discrimination
[6] Not applicable
[7] Not applicable

