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Относно: Коментари и бележки по проект на документи за кандидатстване по
процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
Във връзка с проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Мерки за
справяне с пандемията“ по ОПРР, приложено Ви предоставяме обобщени
коментари и бележки на общините:
I.Принципни коментари:
1.Общините изцяло подкрепят процедурата, проекти по която могат да се
изпълняват и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения (за
интервенции в общински лечебни заведения). Предвидените за реализиране
дейности по схемата, се оценяват като отговарящи на най-приоритетните
направления за предоставяне на медицинско обслужване на гражданите в
условията на пандемии и епидемии, водещи и до повишаване капацитета на
болничните заведения;

2.Осигуряването

на

подкрепа

за

общинските

болници,

насочена

към

структуриране на изолирани сектори за лечение на пациенти с коронавирус,
несъмнено ще освободи сграден фонд за основните отделения, които ще могат да
функционират пълноценно и предоставят лечение на пациенти с други
заболявания, без нарушаване на ритъма на хоспитализациите;
3.Общини считат, че при подбора на общинските болници за включване в
процедурата, освен броят на лекуваните пациенти с COVID-19, следва да се
съблюдава и регионалния баланс, като се отчете и предоставянето на здравната
грижа в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, както и проектната
готовност за извършване на строително-монтажни дейности.
II.Конкретни коментари и предложения по проекта на Насоките за
кандидатстване:
1. т.14 „Допустими дейности“, стр. 16:
1.1. Дейност 2 „Осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структури,
създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19“: предлагаме да се
включат и:
 Закупуване на специални линейки и оборудването им, за първичен преглед
на

пациенти

със

съмнителна

симптоматика

за

COVID-

19

и

хоспитализирането им до обособените за лечение болнични структури.
Предложението цели осигуряването на възможност за медицинско
обслужване на пациенти от малки и труднодостъпни населени места,
където липсва здравно обслужване, както и развита инфраструктура
предоставяща възможност за онлайн комуникация;
 Осигуряване на предпазни средства за медицинските екипи и пациентите
(пижами, чехли и др. принадлежности, които след приключването на
престоя в болничното заведение се унищожават, съгласно нормативната
уредба за опасни отпадъци);
 Осигуряване

на

допълнително

финансиране

на

медицинските

и

немедицинските екипи за работа им на първа линия с болни от COVID- 19.

2

1.2. Дейност 5 „ Други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги
за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността,
включително осигуряването на ваксини и лекарства“: предлагаме да се включат
и:
 Обучения на медицинските специалисти и обслужващия персонал на
лечебните заведения, за повишаване на уменията за здравни и медицински
грижи и услуги, както и за намаляване на риска при обслужване на
пациенти с COVID -19;
 Обучения на медицинските специалисти, работещи в образователната
инфраструктура, за повишаване на уменията за здравни грижи, както и за
намаляване на риска при обслужване на деца /лица със симптоматика за
COVID -19, както и за връщането им в институцията, след проведено
лечение в болнично заведение;
 Осигуряване на допълнително финансиране на медицинските специалисти,
които при обявена извънредна ситуация, могат да бъдат насочени към
отделения за лечение на COVID -19, за подпомагане обгрижването на
болни;
 Осигуряване на безплатни PCR тестове за бездомни лица и лица без
доходи, необходими за настаняването им в специализирани институции.

Като се надявам предложенията на общините да бъдат отразени във финалния
вариант на Насоките за кандидатстване, с пожелания за светли и здрави
Великденски празници на Вас и екипа на Управляващия орган, оставам,
с уважение,

Силвия Георгиева
Изпълнителен директор
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