
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Проект „Подобряване на качеството на лечебния процес 
за пациенти на ДПБ – Бяла чрез обновяване материално-
техническата база” се осъществява с финансовата подкрепа 
на Финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Проект „Подобряване на качеството на 
лечебния процес за пациенти на ДПБ 
– Бяла чрез обновяване материално-

техническата база”

Проектът 
 Държавна психиатрична 
болница - Бяла е бенефициент 
по проект „Подобряване на 
качеството на лечебния процес 
за пациенти на ДПБ – Бяла 
чрез обновяване материално-
техническата база”. Договорът е 
под номер РД-13-135/14.09.2015 
г. Сумата на безвъзмездната 
финансова помощ е 170 000 
евро.  Договорът е по Мярка 1 
„Подобряване на системата за 
психично здраве на българските 
граждани” по 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. Средствата ще бъдат 
използвани с цел обновяване на 
материално-техническата база на 
лечебното заведение. 

Време за 
изпълнение

 Срокът за изпълнение на 
проекта е 8 месеца. Договорът е 
сключен на 14 септември 2015 г. 

Цели 
на проекта

 Основната цел на проекта 
е подобряване на условията 
в държавната психиатрична 
болница. 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. Чрез 
обновяването на материалната 
база ще бъдат създадени по-
добри и безопасни условия за 
живот на пациентите, както и 
ще бъде подобрена средата и 
безопасността на работещия 
персонал. С осигуряването на 
новото оборудване и медицинска 
техника ще се оптимизира 
процесът на обслужване на 
пациентите, което от своя 
страна ще повиши качеството 
на предлаганите услуги и 
грижи. С изграждането на 
пожароизвестителна система, 
която отговаря на нормативните 
изисквания, ще се осигури 
пожарна безопасност на 
пациентите и персонала на 
болницата. 

    Целеви
 групи

•	 психично болни, настанени за 
стационарно лечение в двете 
отделения;

•	 пациенти, обслужени ам-
булаторно в Държавна 
психиатрична болница - Бяла;

•	 медицински и немедицински 
персонал на болницата;

•	 всички потърсили услугите на 
ДПБ-Бяла.

Основни 
дейности

Дейност 1
Подготовка и организация за 
управление на проекта
Дейност 2
Подготовка и изпълнение на 
строително-монтажни работи 
в Първо мъжко отделение и 
Първо женско отделение
Дейност 3
Закупуване на  медицинска 
техника за болницата
Дейност 4
Закупуване на обзавеждане за 
двете болнични отделения 
Дейност 5
Информираност и публичност

Резултати

 Проектът обхвана извър-
шване на ремонт в поме-
щенията, подмяна на 
дограмата, изграждане на 
пожароизвестителна система, 
ново обзавеждане и закупуване 
на предвидена медицинска 
апаратура. Всички заложени 
дейности предоставят адекватна 
грижа за психично болните, 
подобрят     качеството на  жи-

вот и работната среда за 
персонала на медицинското 
заведение. Извършването на за-
ложените строителни и 
ремонтни дейности допринесе 
за обновяване на болнична 
инфраструктура, която по този 
начин да може да отговори на 
съвременните стандарти. 
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Контакти: 

     ПК 7100 гр. Бяла
     обл. Русе 
     ул. “Дряново” 3

     Телефон:
     +359 817 73447

      E-mail:
     dpb_byala@b-trust.org


