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 BG161PO001-1.1.08
„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

Наименование
и седалище на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование
на проекта

Общ
размер на
проекта в
лв.

Размер на
безвъзмезднат
а финансова
помощ към
кандидата в
лв. (100%)

Финансо
в принос
на
кандидат
а

Основни дейности

Индикатори

Продълж
ителност
на
изпълне
ние на
проекта

Дейност 1: Организация и
управление на проекта

 Създадени нови
работни местапостоянни и
временни
 Икономия на
енергия в резултат
на изпълнените
мерки за
енергийна
ефективност
 Намалени
емисии на вредни
газове (CO2)
 Население,
облагодетелстван
о от обновяване
на материалнотехническата база

24
месеца

СКЛЮЧЕН НА 28.08.2013 г.

Министерство
на
здравеопазване
то
Гр.София
1000Пл.”Света
Неделя” 5

Община
Габрово

МБАЛ Габрово
АД
Изграждане на
регионален
център за
ранна
диагностика на
онкологични
заболявания –
Габрово

5535608,77

5 504 090,84

31 517,93

Дейност 2: Разработване на
тръжна документация и
провеждане на процедурите за
възлагане на обществени
поръчки
Дейност 3: СМР за
подобряване на материалната
база на отделението по
Образна диагностика и
физическата среда в МБАЛ
Габрово
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Дейност 4: Извършване на
независим строителен надзор
на строително монтажните
работи
Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително
монтажните
работи
Дейност 6: Доставка на
високотехнологично и
специализирано медицинско
оборудване
Дейност 7: Осигуряване на
публичност и популяризиране
на проекта

на МБАЛ „Д-р
Тота Венкова“
АД,
 Пациенти,
облагодетелстван
и от обновяване
на сградата и
новото
диагностично
оборудване
 Сгради с
адаптирана
архитектурна
среда за хора с
увреждания
 Придобито ново
медицинско
оборудване в т.ч.
специализирани
транспортни
средства

Дейност 8 Извършване на
независим финансов одит на
проекта

Министерство
на
здравеопазване
то
Гр.София

Община
Стара Загора

'Изграждане на
регионален
център за
ранна
диагностика на
онкологични

Дейност 1: Организация и
управление на проекта
5 566 349,40

5 554 464,03

31 885,37

Дейност 2: Разработване на
тръжна
документация
и
провеждане на процедурите за

 Създадени нови
работни местапостоянни и
временни
 Общ брой
население,
облагодетелстван

24
месеца

2

1000Пл.”Света
Неделя” 5

заболявания в
МБАЛ "Проф.
д-р Стоян
Киркович'' АД
- Стара Загора''

възлагане
поръчки

на

обществени

Дейност
3:
СМР
за
подобряване на материалната
база на отделението по
Образна
диагностика
и
физическата среда в МБАЛ
Стара Загора
Дейност 4: Извършване на
независим строителен надзор
на
строително-монтажните
работи
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Доставка на
високотехнологично
диагностично и лабораторно
оборудване

о от обновяване
на сградите на
държавни лечебни
и здравни
заведения
 Общ брой
посетители,
облагодетелстван
и от обновяване
на сградите на
държавни лечебни
и здравни
заведения
 Реконструирани
/ ремонтирани/
обновени сгради
на държавни
лечебни и здравни
заведения
 Съвременно
медицинско
оборудване

Дейност 7: Осигуряване на
публичност и популяризиране
на проекта
Дейност 8: Извършване на
независим финансов одит на
проекта
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