Стълб. 4: Справедлива България

Компонент 3: „Здравеопазване“

Проект: Модернизация и развитие на психиатричната помощ в България

I.Бенефициенти:
Лечебни заведения за психиатрична помощ и лечебни заведения с разкрити структури
за психиатрична помощ.

II.Допустими дейности:
Целенасочени инвестиции, свързани с:
Подобряване на материалната база в ДПБ (Държавни психиатрични болници),
ЦПЗ (Центрове за психично здраве) и психиатричните клиниките и
отделенията в лечебните заведения;
Изграждане на нова сграда за нуждите на ДПБ-Царев брод и преместване на ДПБ
- Курило и на ЦПЗ -София ЕООД в нови сгради;
Извършване на ремонт и обновяване, подмяна на медицинската апаратура,
оборудване и обзавеждане в ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и
отделенията в лечебните заведения;
Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка
психична болест в близост до местоживеенето.
1.Дейност 1. Обновяване и модернизиране на сградния фонд на лечебните
заведения от системата на психиатричната помощ: Интервенции в инфраструктурата
на поне 18 лечебни заведения, предоставящи психиатрична помощ. След одобрение на
проектните предложения лечебните заведения ще провеждат процедури по възлагане на
обществени поръчки по реда на ЗОП. Извършването на строителните и монтажните
работи ще се реализира от всяко лечебно заведение, като то ще осъществява и
инвеститорският контрол;
2.Дейност 2. Осигуряване на съвременна медицинска апаратура за лечебните
заведения от системата на психиатричната помощ: Ще бъде изготвен подробен
списък на нужното медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане.
Организирането и провеждането на обществените поръчки ще бъде реализирано от
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Министерството на здравеопазването;
3.Дейност 3. Организация и управление на проекта: от Министерството на
здравеопазването

III. Бюджет:
1.Общ бюджет:
Общ бюджет, в лв.
28 521 410

Финансиране от МВУ в Стойност ДДС, в .лв.
лв.
23 814 907
4 706 503

2. Бюджет по типове разходи:
o Извършване на ново строителство и/или СМР – 21 412 020 лв.;
o Закупуване на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане - 6 827 000 лв.;
o Разходи за възнаграждения, консултантски услуги – 282 390 лв.

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2025 г.
Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца.

V. Друга информация:
Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за
лечебните заведения, здравните заведения по Закон за здравето и Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и
обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите
по опазване и укрепване на здравето. Лечебните заведения се създават по реда на
Търговския закон или Закона за кооперациите и могат да предоставят социални услуги
и интегрирани здравно-социални услуги при условията и по реда на Закона за
социалните услуги.
В страната има 11 Държавни психиатрични болници (ДПБ), 12 Центрове за психично
здраве (ЦПЗ), 22 психиатрични клиники и отделения към многопрофилни болници.
Общо легловата база е около 4 000 легла, като са налице и около 1 000 места за дневен
стационар, отчитани по отделен ред.
През 2020 г. е направена оценка на нуждите от подобряване на материалната база на
ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и отделения в лечебните заведения като е
направено предварително проучване от Министерството на здравеопазването. На базата
на получената информация е изготвен анализ на конкретните нужди от ремонт/ново
строителство и обновяване на материалната база на ДПБ, ЦПЗ и психиатричните
клиники и отделения в лечебните заведения.

2

