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ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА РЕНОВИРАНЕ 

 НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ  

ПРИ МБАЛ „СВ.ПЕТКА“ АД ГР. ВИДИН 
 

 

 Във връзка с продължилото повече от две години  извънредно санитарно 

положение в страната по повод разпространението на COVID-19 и 

усложняващата се епидемиологична обстановка, МБАЛ „Света Петка“ АД  

подготви адекватни помещения в лечебното заведение за лечение и 

наблюдение на пациенти, диагностицирани с коронавирусна инфекция. 

Тъй като в структурата на МБАЛ „Св.Петка” АД гр. Видин, няма 

отделение по Инфекциозни болести от 2008 година, се наложи да бъде 

обособеното звено за оказване на  болнична медицинска помощ на лица с 

доказана корона вирусна  инфекция, както и на лица съмнителни за заразяване 

с корона вирус. На територията на лечебното заведение бяха обособени две 

структурни единици, разположени в подходящи помещения. Една от тези 

структурни единици бе базирана в сектор „Кърмачески“ на отделенито па 

„Педиатрия“ при МБАЛ „Света Петка“ АД. 

След отмяна на извънредното санитарно положение, считано от 

01.04.2022 година МБАЛ „Света Петка“ АД започна постепенно да увеличава 

приема на пациенти и да възстановява своята дейност.Това наложи да  бъде 

възстановена тази част от болничните структури, в които преди това са 

лекувани пациенти, диагностицирани с COVID-19. Най-належащо бе да бъде 

възстановен сектор „Кърмачески“ към отделението по „Педиатрия“. Към 

настоящият момент кърмачетата се приемат в общия сектор на отделението, 

което води до ограничаване на броя  на останалите приемани пациенти. 

За да създадем необходимите  битови условия, както за най-малките ни 

пациенти, за техните родители, а  така и за дежурния медицински персонал е 

необходимо извършване на основен ремонт на помещенията, включващ: 

изграждане на окачен таван в коридорите, строително-ремонтни и реновиращи 

дейности в помещенията, свързани с подмяна на санитарни възли, подмяна на 

осветителни тела,  боядисване на стени и тавани, полагане на антибактериална 

настилка на под и стени, оформяне на детски кът и зала за занимания.  

За съдействие, МБАЛ „Св.Петка“ АД гр. Видин се обърна към 

мажоритарния собственик на дружеството, а именно Министерство на 

здравеопазването за отпускане на целеви средства за извършване на този 

ремонт.  Молбата ни бе уважена и в края на 2022г. получихме финансиране в 

размер на 65 000 лева. 



 На проведената дарителска кампания през м. юни 2022г. с помощта на 

Дамският Лайънс клуб в гр. Видин бяха набрани средства в размер на  

20 000лв. 

 След проведена среща и разговори със съответните специалисти  на 

05.01.2023г. бе решено, че при изявен интерес и съпричастност на 

гражданството на област Видин, би могло да бъде осъществен ремонт на 

цялото отделение. 

Двете крила на сградата, в които е разположено отделението по 

Педиатрия са идентични по площ и разположение на болничните помещения. 

Необходимите средства за цялостния ремонт на отделението са в рамките на 

около 200 000 лева, от които към момента са събрани 85 000лева. 

 

Благодарим на майките от гр. Видин, които в подходящият момент 

проявяват съпричастност и отправиха апел към гражданството за подкрепа ! 

 

 

         Дарителски сметки на МБАЛ „Св.Петка“ АД гр. Видин за набиране 

на средства за реновиране  на отделението по Педиатрия: 

Банка : ЦКБ АД 

BIC : CECBBGSF 

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04 

и  

 

Търговска Банка  Д Банк 

 

BIC: DEMIBGSF 

IBAN: BG18  DEMI  92401000298087 

 

 

    

     Ръководството  на 

         МБАЛ „Света Петка”АД гр. Видин     

    

 
 

 

 

 

 

 

 



 
        


