
            
 

ПРОЕКТ № BG161PO001-1.1.12-0020 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА 

„СБАЛОЗ „Д-Р МАРКО А. МАРКОВ” – ВАРНА“  ЕООД 
 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO001/1.1-11/2011/020 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
№ BG161PO001/1.1-11/2011: "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 

общински лечебни заведения в градските агломерации" 

Операция 1.1: „Социална инфраструктура“ 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

 
Обща цел на проекта:  
Подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. 

Марков“ Варна ЕООД, чрез въведено в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане 

на високотехнологични дейности за лечение на злокачествени заболявания; 

 

Спефични цели: 

1. Осигуряване на качествено медицинско болнично обслужване и равни възможности за 

достъп до лечение, отговарящо оптимално на нуждите от съвременно и навременно 

лъчелечение на онкологично болните в Община Варна;  
2. Осигурянане на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна 

инфраструктура в лечебното заведение, съобразена с действащите санитално-

хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на 

населението; 

3. Създаване на условия за социално включване и равен достъп на групите в 

неравностойно положение, с особено внимание към хората с увреждания и 

рисковите групи население; 

4. Осигуряване на безопасни и ергономични условия на труд на персонала и 

обслужване на болните със съвременна лъчетерапевтична апаратура.  

Целеви групи и крайни потребители: 

 Всички пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“ Варна ЕООД, нуждаещи 

се от лъчелечение; 

 Персоналът и ръководството на лечебното заведение; 

 Населението на Област Варна и съседните области. 

Изпълнени дейности по доставка на медицинско оборудване: 

Доставка, монтаж и инсталация на специализирано медицинско оборудване и обучение 

на персонала за работа с него.  

Основни компоненти на оборудването:  

1. Медицински мултимодален дигитален линеен ускорител; 

2. Многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на 

лъчелечението; 

3. Дозиметрична апаратура; 

4. Устройства за имобилизация на пациента.  



Изпълнени основни дейности по проекта: 

 Сформиран екип, управление, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност на 

проекта; 

 Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени 

поръчки; 

 Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване; 

 Осигуряване на информация и публичност; 

 Извършване на независим финансов одит на проекта. 
Бюджет на проекта:  
Обща стойност  – 3 884 254,80 лв.;  

 2 585 453,98 лв. – безвъзмездна финансова помощ (66,56 % от общата стойност на 

допустимите разходи), разпределени както следва:  

 2 197 635,88 лв. – 85 %, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;  

 387 818,10 лв. – 15 %, съфинансиране от Националния бюджет.  

 1 298 800,82 лв. – собствен принос на бенефициента Община Варна (33,44 % от 

общата стойност на допустимите разходи.  

 

Продължителност на проекта: 26 месеца (30.10.2013 г. – 30.12.2015 г.) 

Статус на проекта: приключен 


