ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО СХЕМА BG161PO001/4.1-05/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, компонент
2 „Болници за активно лечение, с възможност за обособяване на медицински центрове”
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безвъзмездна
финансова
помощ по
ОПРР (лв)

Процент на
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стойност на
проекта, която
се съфинансира
от безвъзмездна
финансова
помощ по
ОПРР

Основни дейности

Индикатори

Продъл
жително
ст на
изпълне
ние на
проекта

Сключени на 28.10.2012 г.
Приоритетна ос
4: Местно
развитие и
сътрудничество
Операция 4.1
Дребномащабни
местни
инвестиции

Община
Генерал
Тошево

Гр.Генерал Тошево

„Обновяване и
оборудване на
Медицински
център – Генерал
Тошево”

998 136.60

100%

Дейност 1:
Организация и управление
на проекта
Дейност 2:
Организация и провеждане
на тръжни процедури
Дейност 3
Изпълнение на строително
– монтажни работи
Дейност 4
Закупуване, доставка и
монтаж на оборудване
Дейност 5
Осигуряване на
информация и публичност
на проекта
Дейност 6
Независим финансов одит
на проекта

Брой пациенти,
облагодетелствани от
подобрена здравна
инфраструктура
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради на
лечебните заведения
Брой пациенти,
облагодетелствани от
закупената
апаратура/оборудване
Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването – кв.м.
РЗП
Брой закрити общински
лечебни заведения за
болнична помощ - за
компонент 2
Брой
създадени/подкрепени

24

общински медицински
центрове - за компонент
2
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на лечебните заведения
Брой създадени
временни работни места
Брой създадени
постоянни работни
места
Приоритетна ос
4: Местно
развитие и
сътрудничество
Операция 4.1
Дребномащабни
местни
инвестиции

Община
Тервел

Гр.Тервел

„Преструктурира
не на МБАЛТервел в
медицински
център”

999 232,65

100%

Дейност 1:
Организация и управление
на проекта
Дейност 2:
Организация и провеждане
на тръжни процедури
Дейност 3
Изпълнение на строително
– монтажни работи
Дейност 4
Извършване на строителен
надзор на строителномонтажните работи
Дейност 5
Извършване на авторски
надзор на строително–
монтажните работи
Дейност 6
Закупуване и доставка на
медицинско оборудване

Брой пациенти,
облагодетелствани от
подобрена здравна
инфраструктура
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради на
лечебните заведения
Брой пациенти,
облагодетелствани от
закупената
апаратура/оборудване
Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването – кв.м.
РЗП
Брой закрити общински
лечебни заведения за
болнична помощ - за
компонент 2

Одит на проекта

Брой
създадени/подкрепени
общински медицински
центрове - за компонент 2

Дейност 8

Икономия на енергия от

Дейност 7
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Осигуряване на
публичност и
популяризиране на
проекта

обновяване на сградите на
лечебните заведения
Брой създадени временни
работни места
Брой създадени постоянни
работни места

Приоритетна ос
4: Местно
развитие и
сътрудничество
Операция 4.1
Дребномащабни
местни
инвестиции

Община
Котел

Гр. Котел

„Реконструкция,
обновяване и
оборудване в
подкрепа на
създаване на
медицински
център в
Община Котел“

999 088.96

97,73%

Дейност 1:
Организация и управление
на проекта
Дейност 2:
Подготовка и провеждане
на тръжни процедури
Дейност 3
Изпълнение на СМР
Дейност 4
Изпълнение на строителен
надзор и инвеститорски
контрол
Дейност 5
Изпълнение на авторски
надзор
Дейност 6
Дейности за
разпространение на
информация, публичност и
визуализация
Дейност 7
Изпълнение на дейности
по доставка на оборудване
и обзавеждане

Приоритетна ос
4: Местно
развитие и

Община
Годеч

Гр. Годеч

„Подобряване на
здравното
обслужване в

970 102.46

100%

Дейност 1:
Организация и управление

Брой пациенти,
облагодетелствани от
подобрена здравна
инфраструктура

24

Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради на
лечебните заведения
Брой пациенти,
облагодетелствани от
закупената
апаратура/оборудване
Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването – кв.м.
РЗП
Брой закрити общински
лечебни заведения за
болнична помощ - за
компонент 2
Брой
създадени/подкрепени
общински медицински
центрове - за компонент 2
Брой създадени временни
работни места

Брой пациенти,
облагодетелствани от
подобрена здравна

24

сътрудничество
Операция 4.1
Дребномащабни
местни
инвестиции

община Годеч,
чрез изграждане
на модерен
здравен център”

на проекта
Дейност 2:
Подготовка и провеждане
на тръжни процедури
Дейност 3
Извършване на
строително-монтажни
работи (СМР)
Дейност 4
Извършване на строителен
надзор от фирма
изпълнител
Дейност 5
Извършване на авторски
надзор
Дейност 6
Одит на проекта
Дейност 7
Доставка и монтаж на
оборудване и апаратура
Дейност 8
Осигуряване на
публичност и
визуализация на проекта

инфраструктура
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради на
лечебните заведения
Брой пациенти,
облагодетелствани от
закупената
апаратура/оборудване
Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването – кв.м.
РЗП
Брой закрити общински
лечебни заведения за
болнична помощ - за
компонент 2
Брой
създадени/подкрепени
общински медицински
центрове - за компонент 2
Икономия на енергия от
обновяване на сградите на
лечебните заведения
Брой създадени временни
работни места

Приоритетна ос
4: Местно
развитие и
сътрудничество
Операция 4.1
Дребномащабни
местни
инвестиции

Община
Малко
Търново

Гр. Малко Търново

„Реконструкция,
обновяване и
оборудване на
отделение в
„СБДПЛ - ЕООД
град Малко
Търново” с цел
преструктиране
в „Медицински
център”

940 607.60

100%

Дейност 1:
Организация и управление
на проекта
Дейност 2:
Подготовка и провеждане
на тръжни процедури
Дейност 3
Извършване на

Брой пациенти,
облагодетелствани от
подобрена здравна
инфраструктура
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновените сгради на
лечебните заведения
Брой пациенти,
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строително-монтажни
работи (СМР)
Дейност 4
Извършване на строителен
надзор от фирма
изпълнител
Дейност 5
Извършване на авторски
надзор
Дейност 6

облагодетелствани от
закупената
апаратура/оборудване
Подобрена
инфраструктура на
здравеопазването – кв.м.
РЗП
Брой закрити общински
лечебни заведения за
болнична помощ - за
компонент 2

Одит на проекта
Дейност 7
Доставка и монтаж на
оборудване и апаратура
Дейност 8
Осигуряване на
публичност и
визуализация на проекта

Брой
създадени/подкрепени
общински медицински
центрове - за компонент 2
Икономия на енергия от
обновяване на сградите на
лечебните заведения
Брой създадени временни
работни места

