
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

СОЛ България ЕАД произвежда и доставя медицински газове, чието качество е в съответствие с 
изискванията и нормативите на Европейската Фармакопея. Фирмата е създала добри и надеждни 
партньорски отношения с над 100 медицински заведения. 

Някои от тях са:
1. Военномедицинска Академия, 6. МБАЛ Токуда, София
2. УМБАЛ Александровска, София 7. УМБАЛ Царица Йоана-ИСУЛ, София
3. УМБАЛ Света Ана, София 8. СБАЛАГ Майчин Дом, София
4. МБАЛ Бургас 9. МБАЛ Русе
5. МБАЛ Добрич 10. УМБАЛ Плевен и др.
 
 По-конкретно нашата дейност е в следните области:

1. Доставка на медицински газове (течен и газообразен кислород, двуазотен окис /райски газ/, 
течен и газообразен азот, въглероден двуокис, хелий, аргон и азотен окис /неофир/) на медицински 
заведения.

2. Изграждане на инсталации за медицински газове, вакуумцентрали и компресорни станции за 
медицински въздух; гаранционно и извън гаранционно техническо обслужване на инсталациите;
За изпълнение на тази дейност фирмата е лицензирана от Държавната агенция за метрология и 
технически надзор за работа със съоръжения с повишена опасност /съдове и инсталации под 
налягане/.

3. Организация и управление на газовото стопанство (TGM - total gas management).
Услугата включва: 
- Доставка и съхранение на медицински и чисти газове.
- Поддръжка на медицинските инсталации (кислород, вакуум, въздух, райски газ).
- Разпределение на газ до различните клиники и отделения в болницата.
- Доставка и управление движението на съдовете под налягане.

Всичко това се извършава със система за проследяемост на бутилките, което дава бърз и надежден 
контрол на продуктите и услугите, така както е залегнало в изискванията на нормативните 
документи и добрите производствени практики.

4. Доставка и монтаж на технически изделия за употреба на медицинските газове /ротаметри, 
овлажнители, редуцир вентили, вакуум регулатори, съдове за секрети, стоманени бутилки с 
обикновени и комбинирани вентили и др/.



5. Проектиране и изграждане на криогенни банки, с автоматизирано управление на процесите
в тях.

6. Внедряване на системи за автоматизирано проследяване движението и използването на 
стоманените бутилки и дюарови съдове в болницата.

7. Предоставяне под наем на резервоари, криогенни съдове и стоманени бутилки за  медицински
газове.



За извършването на търговската дейност с медицински газове фирмата притежава:
- разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
- разрешение за употреба на лекарствени продукти за медицински кислород, двуазотен 
окис/райски газ/, азотен окис/неофир/;
- разрешение за производство на медицински газове: кислород, азот и въглероден двуокис;
- има пълначни станции в София, Пловдив и Бургас и складови бази в 21 областни центрове.


