ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАЦИЯ 1.1 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „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

Министерство на град
здравеопазването Благоевград

Наименование на
проекта

Общ бюджет
на проекта
(лв.)

Повишаване качеството
7 844 593,02
на медицинското
обслужване в Област
Благоевград чрез
модернизация на МБАЛБлагоевград АД и
изграждане на регионален
център за ранна
диагностика на
онкологични заболявания

Размер на
безвъзмезднат
а финансова
помощ (лв.)
100% от общо
допустимите
разходи
7 757 817,81

Собствен
принос на
кандидата
(лв.)

86 775,21

Основни дейности

Индикатори

Продължително
ст на проекта в
месеци

Сключени на 08.06.2011 г.

Дейност 1: Организация и Създадени нови работни
управление на проекта
места
Дейност 2: Подпомагане и
провеждане
на
Икономия на енергия от
процедурите за възлагане
обновяване на сградите
на обществени поръчки
на държавни лечебни и
Дейност 3: Подобряване на здравни заведения
материалната
база
и
физическата среда в МБАЛ
Благоевград (Строително Общ брой население,
Монтажни Работи)
облагодетелствано
от
обновяване на сградите
Дейност 4: Извършване на
на държавни лечебни и
независим
строителен
здравни заведения
надзор
на
строително
монтажните работи
Дейност 4: Извършване на
независим
строителен
надзор
на
строително
монтажните работи

Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения

Дейност 5: Извършване на
авторски
надзор
на
строително
монтажните
Реконструирани/
работи
ремонтирани/ обновени
Дейност 6: Доставка на сгради
на
държавни
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високотехнологично
и лечебни
специализирано
заведения
диагностично оборудване

и

здравни

Дейност 7: Осигуряване на
публичност
и
популяризиране на проекта
Дейност 8: Извършване на
независим финансов одит
на проекта
Министерство на град
здравеопазването Кърджали

Създаване на
5 305 104,16
високотехнологичен
сектор за ранна и точна
диагностика на
онкологични заболявания
в МБАЛ „д-р Атанас
Дафовски” гр. Кърджали

5 285 208,83

19 895,33

Дейност 1: Организация и Създадени нови работни
управление на проекта
места
Дейност 2 Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури
за обществени поръчки
(доставка на оборудване,
изпълнение
на
СМР,
изпълнение на строителен и
авторски надзор; дейности
публичност и независим
одит)

Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения, в това
число деца.
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения

Дейност 3: Извършване на
Общ брой население,
Строително – ремонтни
облагодетелствано
от
дейности
обновяване на сградите
Дейност 4: Извършване на на държавни лечебни и
строителен надзор
здравни заведения
Дейност 5: Извършване на Среден
престой
авторски надзор
лечебното заведение

в

Дейност 6: Доставка на Работещи в лечебното
медицинско оборудване за заведение / медицински
МБАЛ
„Д-р
Атанас персонал
Дафовски”АД
Внедрено
ново
Дейност 7: Информация и медицинско оборудване
публичност
Реконструирани/
Дейност 8: Одит по ремонтирани/ обновени
проекта
сгради
на
държавни
лечебни
и
здравни
заведения
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Министерство на град Варна
здравеопазването

Министерство на град Смолян
здравеопазването

Изграждане на
онкологичен и
лъчетерапевтичен център
“Света Марина” Варна

Реконструкция,
обновяване и оборудване
в МБАЛ „Д-р Братан
Шукеров” АД, гр.Смолян

18 660 776,81

18 451 961,97

208 814,84

Дейност 1: Организация и Създадени нови работни
управление на проекта
места
Дейност 2: Подготовка на Икономисана енергия
тръжна документация и
Общ брой население,
провеждане на процедури
облагодетелствано от
за обществени поръчки
обновяване на сградата на
Дейност 3: Изпълнение на лечебното заведение
СМР
Общ брой посетители,
Дейност 4: Извършване на облагодетелствани от
независим
строителен обновяване на сградата на
надзор на строително- лечебното заведение
монтажните работи
Ремонтирана и обновена
Дейност 5: Извършване на пустееща сграда към
авторски
надзор
на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД
строително
монтажните - Варна
работи
Закупуване на
Дейност 6: Закупуване на допълнителна апаратура,
медицинско оборудване
свързана с лъчелечението
- КТ
Дейност 7: Осигуряване на
публичност
и Закупуване на апаратура
популяризиране на проекта за съвременно
лъчелечение – линейни
Дейност 8: Извършване на
ускорители
независим финансов одит
на проекта
Изграждане на бункери за
монтиране на
лъчетерапевтична
апаратура

7 479 738,56

7 454 052,49

25 686,07
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Дейност 1: Организация и Създадени нови работни
управление на проекта
места
Дейност 2 Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури
за обществени поръчки
(доставка на оборудване,
изпълнение
на
СМР,
изпълнение на независим
строителен и авторски
надзор;
дейности
публичност и независим
одит)
Дейност 3:

Изпълнение

Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения, в това
число деца.
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения
Общ брой население,
облагодетелствано
от
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СМР на МБАЛ „ Д-р обновяване на сградите
Братан Шукеров”.
на държавни лечебни и
здравни заведения
Дейност 4: Извършване
строителен надзор
Среден
престой
в
лечебното заведение
Дейност 5: Извършване на
авторски надзор
Работещи в лечебното
заведение / медицински
Дейност 6: Доставка на
персонал
специализирано
медицинско оборудване за Реконструирани/
МБАЛ”Д-р
Братан ремонтирани/ обновени
Шукеров”ЕАД
сгради
на
държавни
лечебни
и
здравни
Дейност 7: Публичност и
заведения
популяризиране
Внедрено
ново
Дейност 8: Независим
медицинско оборудване
финансов одит по проекта
Министерство на
здравеопазването

Град София

Осигуряване на
ефективна здравна
инфраструктура и
модернизация на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински”
АД, гр. Сливен”

7 839 365,96

7 799 532,15

39 833,81

Дейност 1. Сформиране на Създадени нови работни
екип по проекта
места
Дейност 2.
мониторинг,
отчетност

Управление, Намаляване на емисиите
контрол и на парникови газове (CO2
и
еквивалентни)
–
kt/средногодишно
Дейност 3. Провеждане на
тръжни процедури за избор Икономия на енергия от
на изпълнители.
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
Дейност 4. Строително –
здравни заведения
ремонтни дейности по
обекта на интервенция Общ брой население,
МБАЛ
„Д-р
Иван облагодетелствано
от
Селимински”
АД,
гр. обновяване на сградите
Сливен
на държавни лечебни и
здравни заведения
Дейност
5.
Авторски
надзор и строителен надзор Общ брой посетители,
облагодетелствани
от
Дейност 6. Доставка на
обновяване на сградите
високотехнологично
на държавни лечебни и
оборудване
здравни заведения
Дейност 7. Дейности по
Общ
брой
деца,
осигуряване визуализация,
облагодетелствани
от
информация и публичност
преструктуриране
на
на проекта
ДМСГД
Дейност 8. Одит
Подобрена
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инфраструктурата
на
държавни
лечебни
заведения – кв.м. РЗП
Реконструирани/
ремонтирани/ обновени
сгради
на
държавни
лечебни
и
здравни
заведения
Министерство на град София
здравеопазването

Център за ранна
12 828 796,48
диагностика и лечение на
онкологични заболявания
в УМБАЛ
„Александровска” ЕАД”

12 788 706,88

40 089,60

Дейност 1: Организация и
управление на проекта

Създадени нови работни
места

Дейност 2 Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури
за обществени поръчки
(доставка на оборудване,
изпълнение
на
СМР,
изпълнение на независим
строителен и авторски
надзор;
дейности
публичност и независим
одит)

Общ брой посетители,
облагодетелствани от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения
Общ брой население,
облагодетелствано от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения

Среден престой в
Дейност 3: Изпълнение на
лечебното заведение
СМР.
Работещи в лечебното
Дейност 4: Извършване
заведение / медицински
строителен надзор
персонал
Дейност 5: Извършване на
Внедрено ново
авторски надзор
медицинско оборудване
Дейност 6: Доставка на
Реконструирани/
медицинско оборудване в
ремонтирани/ обновени
УМБАЛ „Александровска”
сгради на държавни
Дейност 7: Публичност и лечебни и здравни
популяризиране
заведения
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Дейност 8: Независим
финансов одит по проекта
Министерство на град Бургас
здравеопазването

Регионален център за
5 472 207,04
ранна диагностика на
онкологични заболявания
на територията на
„МБАЛ-Бургас” АД

5 450 843,27

21 363,77

Дейност 1: Организация и Създадени нови работни
управление на проекта
места
Дейност 2 Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури
за обществени поръчки

Общ брой пациенти
облагодетелствани от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и

24

(доставка на оборудване,
изпълнение
на
СМР,
изпълнение на строителен и
авторски надзор; дейности
публичност и независим
одит)

здравни заведения
Икономия на енергия от
обновяване на сградите
на държавни лечебни и
здравни заведения

Общ брой население,
Дейност 3: Извършване на
облагодетелствано от
Строително – ремонтни
обновяване на сградите
дейности
на държавни лечебни и
Дейност 4: Извършване на здравни заведения
строителен надзор
Среден престой в
Дейност 5: Извършване на лечебното заведение
авторски надзор.
Работещи в лечебното
Дейност 6: Доставка на заведение / медицински
специализирано
персонал
медицинско оборудване за
Внедрено оборудване
МБАЛ – Бургас АД
Реконструирани/
Дейност 7: Публичност и
ремонтирани/ обновени
популяризиране
сгради на държавни
Дейност 8: Независим лечебни и здравни
финансов одит по проекта заведения

