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Във връзка с Ваше запитване представяме на Вашето внимание следната оферта:

Ние сме група от фирми, включваща „ТРАНСБУЛ" ООД, Консорциум „ТРАНСДИАЛИЗ" и 
„ЕНА първа помощ" ООД с партньори Германски Червен кръст и Български Червен кръст. 
Имаме дългогодишен опит в извършването на медицинско осигуряване с линейки. За 19 
години ние доказахме качеството на предлаганите от нас услуги в зависимост от желанията и 
необходимостта на нашите клиенти.

„ТРАНСБУЛ" ООД и „ЕНА първа помощ" ООД се наложиха като най-големия и най- 
качествения превозвач на пациенти. Оперираме на територията на цяла България и в 
чужбина. Имаме договори с водещите болници на територията на България. Наши клиенти 
са министерства, агенции, болници, общини, държавни предприятия, спортни дружества, 
неправителствени организации, частни фирми, частни лица и много други.

„ТРАНСБУЛ" ООД има лиценз за превоз на пътници и внедрени системи по ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

За периода от 2011 до 2018 година успешните навременни транспортирания, 
извършени от групата фирми, нараснаха от 65,000 до над 143,000 за година.

Работим 24/7, денонощно, включително и през празнични и почивни дни. Имаме кол 
център с кратки номера *1111 и 0882 001 110.

Разполагаме със следните транспортни средства:
• Реанимобили и леглови линейки -  Мерцедес Спринтер бус и куфар, Мерцедес Вито, 

Мерцедес Е класа и др.;
• Джипове линейки -  марка БМВ XI, Х2, ХЗ и Х4;
• Леки автомобили линейки -  Дачия Логан и Лоджи;
• Мотоциклети за медицинска помощ -  БМВ;
• АТВ-та за медицинска помощ -  КАВАЗАКИ.

Общият брой линейки надвишава 200 броя.
Транспортните средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно 

нормативните и административни актове. Те са напълно оборудвани и специализирани за
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превоз на пациенти и болни лица. Регистрирани са като „линейки" по смисъла на закона и 
притежават необходимите разрешителни за превоз на пациенти.

Сред нашите линейки, с добре познатите надписи ЕНА и БЧК, има първокласни 
реанимобили, напълно оборудвани с модерна и нова апаратура и пособия за спешна 
медицина като бифазни дефибрилатори-монитори, транспортни респиратори, електрически 
аспиратори, ЕКГ, първокласни основни и гръбначни носилки и транспортни столове, пособия 
за цялостно имобилизиране на пациенти, чанти за спешна помощ с пособия за диагностика, 
ресусцитация и реанимация на мястото на инцидента, инструменти, превързочни и 
лекарствени средства. Нашите реанимобили осигуряват всичко необходимо за 
специализиран медицински транспорт и неотложна помощ на пациенти от всички 
възрастови групи, включително и неонатални пациенти, съгласно най-новите изисквания на 
стандарта EN 1789. Линейките ни са оборудвани и със стационарни кислородни инсталации 
по стандарт DIN, които осигуряват както продължително захранване на транспортния 
респиратор, така и възможност за директна кислородна терапия чрез инсталиран ротаметър 
с овлажнителна камера. Реанимобилите ни са тип „С", съгласно стандарта EN 1789. 
Разполагаме със собствени висококвалифицирани медицински екипи от лекари, фелдшери, 
парамедици, медицински сестри, санитари и шофьори -  специално обучени за целта. 
Всички екипи имат опит в оказване на първа и спешна помощ.

Предвид това, че ние притежаваме един не малък автопарк от всякакъв вид линейки и 
реанимобили, Ви предлагаме пълно аутсорсване на дейностите, свързани с превоз на 
пациенти, лекари, друг персонал или всичко друго (кръв, плазма, органи, биологични 
продукти и др.), което Ви е необходимо. За толкова години ние успяхме да натрупаме 
сериозен опит в управлението на автопаркове. В тази връзка, всички линейки и 
оборудването към тях са внимателно подбрани.

Ние подсигуряваме един непрекъсваем процес на обслужване. Ако за нуждите на 
болницата Ви са необходими, например, 5 линейки и Вие си ги закупите, ще се наложи да 
извършвате една неспецифична за Вас дейност със съответните публични и финансови 
отговорности. Нормално е по време на експлоатация да възникнат ПТП-та, щети, тежки 
ремонти и други, които биха довели до невъзможността от ползване едновременно на 
няколко линейки, с които, Вие не разполагате. Разбира се, Вие няма да закупите още 3 
резервни и в този случай Вие не можете да осигурите непрекъсваемост на процеса. Същото е 
съотносимо и за персонал, болнични, отпуски и т.н. Основен проблем на лечебните 
заведения са сериозните разходи за поддържане на персонал по време на почивни дни, 
нощно време и празници, което е икономически неефективно за болницата, поради малкия 
брой случаи, ако въобще има такива.

Като собственици на голям автопарк, ние имаме възможността да оптимизираме 
всички разходи по експлоатацията и поддръжката на автомобилите. Освен това, контролът и 
качеството на експлоатацията, поддръжката и сервизирането са завишени до максимални 
нива.

Member of ClSQ Federation

RINA
ISO 9001.2008 ^
Certified Qualify System

mailto:llll@enallll.bg
http://www.enallll.bg


ЕНА ПЪРВА ПОМОЩ
София 1113, ул. Акад. Методи Попов 24А, тел./факс: 02/944 52 71 (2,4) 

e-mail: l l l l@ e n a l l l l .b g  
web: w w w .enallll.bg

национален кратък номер за повикване: * 1111

Ако Вие сами поддържате собствени линейки, трудно може да прогнозирате 
годишните разходи за тях. В тази връзка аутсорсването на медицинския транспорт е 
икономически по-изгоден за болничните заведения. Целият риск от извънредни ремонти, 
тотални щети (които застрахователите изплащат до 70% и се реализира загуба от над 30% с 
обезценката на автомобила) и всички други непредвидени разходи остават за нас.

Нашият „Център за координация" извършва непрекъснат контрол и координация върху 
транспортните средства и техните водачи, което позволява от една страна пълен контрол, а 
от друга -  гарантирано качество и подсигуряване на екипите по всяко време.

Предвид големия брой автомобили и персонал, с които разполагаме, ние осигуряваме 
непрекъсваемост на процеса на работа. Предлагаме Ви пълно аутсорсване на дейностите, 
свързани с превоз на пациенти, лекари, друг персонал или всичко друго (кръв, плазма, 
органи, биологични продукти и др.), което да даде възможност на пациентите да използват 
Вашата най-голяма съвременна болница в България и съвременен медицински транспорт, с 
какъвто ние разполагаме, включващ пълно обслужване с нови модерни линейки и 
реанимобили на територията на цяла България и в чужбина. В случай на необходимост от 
медицински екипи, същите могат да бъдат осигурени от Вас, а когато Ваш екип не може да 
се отзове, можем да Ви предоставим наши специализирани екипи. По този начин ще бъде 
предоставена пълна медицинска услуга съгласно изискванията на най-добрите световни 
практики.

Предлагаме Ви следните услуги:
1. Междуболничен транспорт и превоз на пациенти -  от и до Вашата болница.
2. Превоз на кръв и кръвни продукти, лекари, екипи и други.
3. Превоз на пациенти за сметка на пациента, т.е. когато пациентите сами си заплащат 

услугата.

Предлагаме Ви ниски цени за качествена услуга:
S Линейка без оборудване и екип -  50 лв./час
S Линейка с оборудване и придружаване от медицинска сестра -  84 лв./час и 72 

лв. за сестра
S Линейка с оборудване и придружаване от лекар -  84 лв./час и 120 лв. за лекар
S Реанимобил с оборудване и екип -  108 лв./час, реаниматор-----180-лв—и

реанимационна-сестра— 100 лв., за Вас цена 84 лв./час, реаниматор 120 лв. и 
реанимационна сестра 72 лв.

■S Цените са с ДДС. Линейките и реанимобилите се таксуват на час. 
Придружаващите екипи не се таксуват на час.
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Общ ценоразпис за услугите:

Вид транспорт линейка без оборудване линейка с оборудване

В рамките на град София:
В гр.София до 15 км. извън Околовръсно 
шосе 50 лв./час 84 лв./час

Придружаване от лекар 120,00 лв. 120,00 лв.

Придружаване от медицинска сестра 72,00 лв. 72,00 лв.

Придружаване от санитар 24,00 лв. 24,00 лв.

Извън гр.София:
Извън гр.София на територията на Р 
България 1,00 лв./км. 1,80 лв./км.

Придружаване от лекар до 400 км. 240,00 лв. 240,00 лв.

Придружаване от лекар над 400 км. 480,00 лв. 480,00 лв.

Придружаване от мед. сестра до 400 км. 144,00 лв. 144,00 лв.

Придружаване от мед. сестра над 400 км. 288,00 лв. 288,00 лв.

Придружаване от санитар до 400 км. 48,00 лв. 48,00 лв.

Придружаване от санитар над 400 км. 96,00 лв. 96,00 лв.

Престой 24 лв./час -  първия час е 
БЕЗПЛАТЕН

24 лв./час -  първия час е 
БЕЗПЛАТЕН

Километрите се изчисляват в двете посоки.
Качване/сваляне с носилка, когато няма асансьор:
12 лв. на етаж до 60 кг., 18 лв. на етаж от 61-90 кг., 24 лв. на етаж от 91-140 кг. 
В цената са включени БЕЗПЛАТНИ:
V Консумативи и медикаменти по време на транспорта.
V Медицински манипулации по време на транспорта.
V Използване на оборудването по време на транспорта.
V Използване на кислород по време на транспорта.
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Гарантираме:
• намаляване на настоящите Ви разходи;
• намаляване на административната Ви тежест;
• осигуряване на непрекъсваем процес на работа;
• осигуряване на качествена услуга на европейско ниво с нови съвременни 

линейки.

Повече за нас и нашите услуги може да видите на сайта ни: WWW.ENA1111.BG 

Прилагаме снимков материал на част от нашите линейки.

Боряна Хинова
Управител на „ТРАНСБУЛ" ООД
Председател на Борда на „ЕНА първа помощ" ООД
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