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ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
Проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна
диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД е
част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на
здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни
заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент
Министерство на здравеопазването.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 5 472 207,04 лв. с ДДС.
Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска
апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с
помещенията, в които ще се монтира апаратурата, както и мерки за енергийна
ефективност и осигуряване на достъпна среда.
Основната цел на проекта е:
Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ – Бургас
АД, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане
на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и
лечението на злокачествени заболявания. С постигането на тази цел болницата
ще се утвърди като водещ лечебен център в област Бургас и Югоизточен регион.
Специфичните цели на проекта са:
 Да се създадат подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново
технологично оборудване, чрез преустройство на помещения, с оглед
създаване на подходящи технически условия и възможности за диагностика
и лечение на злокачествени заболявания.
 Закупуване и внедряване в диагностичния и лечебен процес на МБАЛ –
Бургас ново високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на
онкологични заболявания, с оглед подобряване здравния статус на
населението от област Бургас и в частност на Югоизточен регион.
“Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за
ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД е част от
Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.”
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Утвърждаването на МБАЛ – Бургас АД като високотехнологична областна
болница покриваща нуждите от здравеопазване на област Бургас и в
частност на Югоизточен регион, в т. ч. и на злокачествени заболявания.
Осигуряване достъп до висококачествени медицински услуги в целевия
регион на всички социални групи, в т. ч. и за хора с увреждания.

Целевите групи в рамките на проекта са:
 пациентите на МБАЛ – Бургас АД – около 32 000 човека;
 населението на област Бургас и Ямбол – около 580 000 души
Преките бенефициенти, които ще се възползват от ефекта на проекта са:
 пациентите на МБАЛ -Бургас АД – Бургас – около 32 000 човека;
 пациентите с онкологични заболявания – около 10%
 медицинският персонал, зает в на лечебното заведение (около 1200 човека)
Косвени бенефициенти са:
 Население на областите Бургас и Ямбол (около 580 000 души);
Изпълнители на обекта:
СМР - "ОБЕДИНЕНИЕ МСКГ" ДЗЗД, гр.София – стойност 509 890, 18лв. с ДДС
Строителен надзор – „Дедал”ЕООД, гр.Несебър - стойност 5 999 лв. с ДДС
Дейности по изпълнение на строително-ремонтни работи предмет на
проекта са:
Строително-ремонтните работи са свързани с привеждане на помещенията, в
които ще бъде монтирана нова медицинска апаратура, съгласно съществуващите и
действащите нормативни и санитарни изисквания.
1: Извършване на строително-ремонтни работи в „Зона помещения
компютърен томограф и рентгенов апарат”
- осигурени условия за монтаж и работа на медицинското оборудване предмет
на проектното предложение: зона „Компютърен томограф и рентгенов
апарат” и зона „Помещения ядрено – магнитен резонанс”.
- изпълнени СРД на помещения с площ – 431 кв.м
- изпълнени мерки енергийна ефективност - зона „Топла връзка” и зона
„Помещения компютърен томограф и рентгенов апарат”;
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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- осигурен достъп за хора с увреждания - санитарни помещения за хора с
увреждания към зона „Помещения компютърен томограф и рентгенов
апарат” и зона „Помещения ядрено – магнитен резонанс”
2: Извършване на строително-ремонтни работи – зона „Топла връзка”
- осигурена функционална връзка между секторите на създадения центъра за
ранна диагностика на онкологични заболявания на лечебното заведение;
- изпълнение мерки по енергийна ефективност на реконструираните
помещения;
- изпълнение мерки за осигуряване на достъп за здравни услуги за хора с
увреждания;
3: Строително-ремонтни работи на зона „Помещения ядрено – магнитен
резонанс”
- Обособена зона помещения за работа на ЯМР;
- Изградена на нова вентилационна система;
- Изградена нова климатична система;
- Подмяна на съществуващи подови настилки;
- Направа на окачени тавани
- Рехабилитация на стени
4: Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в
изпълнение на проекта:
- Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment);
- 16 срезов Многодетекторен Компютърен томограф;
- Дигитална ехографска система;
- Дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат;
- Система за архивиране и разпространение на образи (PACS);
- Ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи/;
- Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на
белия дроб.
19.10.2012 г.
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