ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 1/ ОПЕРАЦИЯ 1.1/ СХЕМА BG161PO001/1.1-11/2011
„ПОДКРЕПА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАДСКИТЕ
АГЛОМЕРАЦИИ”,
Сключени на 30.10.2013 г.

Наименовани
е и седалище
на
бенефициент
а

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование
на проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Сума на БФП
по проекта

Размер на
собствения
принос

Допълнит
елен
Основни дейности
собствен
принос

Продъл
жително
ст на
проекта
в месеци

Индикатори

Индикатори за резултат


Община
Троян

Община
Гр. Троян, пл. Троян
Възраждане
№1

Реконструкция
/обновяване и
оборудване на
„Многопрофил
1 289 272,58
на болница за
лева
активно
лечение –
Троян” ЕООД,
град Троян

1 279 858,12
9 414,46 лева
лева

Дейност 1: Екипно функциониране на
проекта
Дейност 2 :Подготовка и провеждане на
процедури за възлагане на Обществени
поръчки за избор на изпълнител в
съответствие с националното
законоателство
Дейност 3:Извършване на СМР
0,00 лева Дейност 4:Строителен надзор и авторски
надзор
Дейност 5:Доставка на специализирано
медицинско оборудване
Дейност 6:Разпространение на информация
и публичност
Дейност 7:Одит на проекта
Дейност 8:Отчитане на проекта





Брой пациенти,
облагодетелствани
от подобрена здравна
инфраструктура
Брой пациенти,
облагодетелствани
от закупената
апаратура/оборудван
е
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради
18
на лечебните
заведения
месеца

Индикатори за продукт
 Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването –
кв.м. РЗП
 Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването
Индикатор за въздействие
 Брой създадени
временни работни
места

1

Дейност 1: Сформиране на екип,
управление, вътрешен мониторинг, контрол
и отчетност на проекта
Индикатори за резултат

Община
Варна,

Община
гр.Варна, бул.
Варна,
„Осми
Приморски
полк”, № 43

Модернизиран
е на
отделението
по
лъчелечение
на
„Специализир
3 906 108,00
ана болница за
лева
активно
лечение на
онкологични
заболявания
д-р Марко А.
Марков –
Варна” ЕООД

2 600 000,00
лева

1 306 108,00
лева

Дейност 2: Подготовка на документации и
провеждане на процедури за обществени
поръчки
 Под-дейност 2.1.
Подготовка на документации за
провеждане на процедури за избор на
изпълнители за осъществяване на
дейностите по проект „Модернизиране на
отделението по лъчелечение на „СБАЛОЗ др Марко А. Марков – Варна” ЕООД ”
 Под-дейност 2.2.
0,00 лева
Провеждане на процедури по ЗОП за избор
на изпълнители на дейностите в рамките на
проекта

Дейност 3: Доставка на специализирано
медицинско оборудване
Дейност 4: Осигуряване на информация и
публичност
Дейност 5: Извършване на независим
финансов одит на проекта

Изготвил:

Съгласувал:

Михаела Цочева, външен експерт, отдел ИПП

Мария Станевска, нач. отдел ИПП







Брой нови пациенти,
облагодетелствани
от подобрена здравна
инфраструктура
Брой нови пациенти,
облагодетелствани
от закупената
апаратура/оборудван
е
Общ брой население,
облагодетелствано от 24
обновените сгради
месеца
на лечебните
заведения

Индикатори за продукт
 Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването
Индикатор за въздействие
 Брой създадени
постоянни работни
места

2

