
 

 

 

Проект  

ДПБ-Бяла спечели проект по Мярка 1  „Подобряване на системата за психично здраве 

на българските граждани”, регистриран под №БГ07-45/30.04.2015 год. на Програма БГ 

07 ”Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм 2009-2014 г. 

Наименованието на проекта е ”Подобряване на качеството на лечебния процес за 

пациентите на Държавна психиатрична болница - Бяла чрез обновяване на материално- 

техническата база.” 

Финансирането е в размер на 170 000 евро, а срокът е 8 месеца. Договорът е сключен на 

14.09.2015 г. 

Основната цел на проекта е подобряване на условията за живот за хора в държавните 

психиатрични болници.  

Специфичната цел е създаване на по-добри условия за живот и труд чрез подобряване 

на материално-техническата база на ДПБ – Бяла, чрез извършване на строително-

ремонтни дейности на Първо женско отделение и Първо мъжко отделение в Държавна 

психиатрична болница - Бяла. Чрез обновяването на материалната база ще се създадат  

по-добри и безопасни условия за живот и труд за пациенти и персонал. 

С осигуряването на ново оборудване и медицинска техника ще се оптимизира процесът 

на медицинско обслужване, което от своя страна ще повиши качеството на 

предлаганите  медицински услуги. С изграждането на отговаряща на нормативните 

изисквания пожароизвестителна система, ще се осигури пожарната безопасност на 

пациентите и персонала на лечебното заведение.  

Извършването на ремонт в помещенията, подмяната на дограмата, изграждането на 

пожароизвестителна система, новото обзавеждане и закупуването на предвидената по 

проекта медицинската апаратура ще осигурят адекватна грижа за психично болните, 

подобряване качеството им на живот и ще подобрят работна среда за персонала. 

Осъществяването на заложените СМР дейности ще допринесе за осигуряването на 

обновена болнична инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти.  

Целеви групи: 

 психично болни, настанени за стационарно лечение в двете отделения; 

 пациенти, обслужени амбулаторно в Държавна психиатрична болница - Бяла; 

 медицински и немедицински персонал на болницата; 

 Всички потърсили услугите на ДПБ-Бяла 


