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да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
 

 
 

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в 

„СБДПЛ - ЕООД  град Малко Търново” с цел преструктиране в 

„Медицински център”  
 

 На церемония, проведена на 25.10.2012 г. в зала Пресцентър на  Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство, се състоя официалното сключване на договор с 

Община Малко Търново за изпълнение на проект „Реконструкция, обновяване и 

оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД  град Малко Търново” с цел 

преструктиране в „Медицински център”,  Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на 

общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” 

 Съгласно Решение № РД-02-14-2356/24.09.2012 г. на Ръководителя на 

Управляващия орган по ОП „Регионално развитие”, общата стойност на одобрените 

допустими разходи по проекта възлизат на 940 607,60 лева. 

Проектът който предстои да се реализира в рамките на следващите 2 години има за 

обща цел: Да се  създаде съвременен и модерен общински медицински център, като по 

този начин се осигури подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите здравна 

инфраструктура в Община Малко Търново. Новият Медицински център ще подобри 

качеството на предоставяните здравни услуги в общността, от които имат нужда основно 

възрастните хора. Именно те имат висок относителен дял от възрастовата структура на 

община Малко Търново. Застаряването на населението в общността поражда нужда 

предоставяните здравни услуги да са в непосредствена близост до възрастните хора от 

общината. 

Специфични цели на Проекта:  

 Създаване на възможности за долекуване чрез обособяване на медицински център 

в гр. Малко Търново чрез реконструкция и оборудване на съществуващата 

материална база; 

 Осигуряване на достъп до висококачествени здравни услуги чрез закупуване на 

високотехнологична апаратура: ехограф, ЕКГ, ехокардиограф, кардиомонитор, 

микроскоп, термостат, автоклав и др.; 
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 Създаване на условия за предлагане на по-ефективни и ефикасни здравни услуги, 

съвременни медицински дейности и болнични услуги с гарантирано равенство при 

достъпа на населението; 

 Подпомагане на община Малко Търново за създаване на условия за устойчиво 

местно развитие, чрез развитие на подходяща местна инфраструктура в 

съответствие с географските и демографски особености на общината; 

 Да се разкрият нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и 

работна среда в община Малко Търново, посредством осигуряване на 

високоефективни здравни услуги по диагностика, лечение и долекуване на 

населението на общината. 

 Създаване на адаптирана  към нуждите на хората с увреждания среда, чрез 

осигуряване на достъп до всички части на сградата на новообособения 

Медицински център. 

Целеви групи: 

 потребители на здравни услуги, болни, нуждаещи се от диагностика, 

настаняване и последващо долечение и т.н. – около 6000 човека годишно 

 лекари и специалисти, медицински сестри и друг персонал, работещ в 

медицинския център – 35 човека; 

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Организиране и управление на проекта  
      Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип с 4 позиции за изпълнение и 

управление на проекта. Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от 

реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и 

прозрачност. 

Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури 

През първия месец от стартирането на проекта ще бъде избрaна консултантска фирма, 

която ще започне подготовката на тръжната документация. 

     В рамките на дейност 2 ще бъдат осъществени следните поддейности: 

 Избор на фирма за подготовка на документи за провеждане на тръжните процедури. 

 Избор на изпълнител на строително- монтажни работи. 

  Избор на доставчик на оборудване и апаратура за медицинския център. 

 Избор на изпълнител на строителен надзор. 

 Избор на фирма за извършване на финансов одит. 

 Избор на фирма за осъществяване на информираност и публичност 
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Изпълнението на дейността ще гарантира прилагане на законовите разпоредби 

по отношение на възлагането на дейности на външни изпълнители и ще допринесе за 

изпълнение на общата и специфичните цели на проекта. 

Дейност 3: Извършване на строително-монтажни работи 

Дейността включва преустройство и ремонт на отделение обхващащо четириетажно 

южно крило на съществуващата болница. Общо третираната площ на обекта е 1440,99 кв. 

м. Площта на бъдещия Медицинския център над терена е 1123,72 кв.м, а площта на 

сутерена е 317,27 кв.м.   

След извършване на СМР разпределението на сградата ще бъде както следва: 

-СУТЕРЕН- складови и помощни помещения , котелно и стълбище; 

-ПАРТЕР – ще се преработи част от етажа – ще бъде обособено предверие с 

чакланя, информация, регистартура и охрана, хирургичен кабинет, манипулационна, две 

тоалетни едната от които е предвидена за инвалиди, стълбище; 

-ПЪРВИ ЕТАЖ – проектът предвижда кабинети на педиатър, кардиолог и 

невролог, манипулационна, стая за персонала, клинични лаборатории, две тоалетни (едната 

от които е предвидена за инвалиди, стълбище; 

-ВТОРИ ЕТАЖ- пет болнични стаи, сестринска стая, манипулационна, трапезария 

с разливно и миялно помещение, помощни помещения, стълбище; 

-ТРЕТИ ЕТАЖ- помещения за управител, администрация, заседателна зала, 

кабинет, секретарка, чакалня, стая за почивка, архив, мокро помещение, помощни 

помещения и стълбище. 

Дейност 4: Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител 

      Тази дейност е задължителна, с оглед на качественото и законосъобразно изпълнение на 

обекта и въвеждането му в експлоатация. 

Дейност 5: Извършване на авторски надзор 

       Авторският надзор ще бъде извършен от архитектурното бюро, което е изработило 

техническия проект. Надзорникът ще започне своята дейност преди или непосредствено със 

започването на строително-монтажните работи. Той ще следи за правилното изпълнение на 

целия обем от строителни дейности, залегнал в работния проект. Ще контролира 

изпълнителя и ще спомага за навременното изпълнение на дейностите.  

Дейност 6: Одит на проекта 

Дейността е необходима с оглед спазването на стриктна финансова дисциплина при 

усвояването на отпуснатите безвъзмездни средства и осигуряване на прозрачност при 

изпълнението на проекта. 
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Дейност 7: Доставка и монтаж на оборудване и апаратура 

Доставката на оборудването и апаратурата, предвидени в техническата документация, 

цели след приключване на проекта, медицинският център да бъде изцяло завършен и готов 

за предоставяне на медицинска помощ. Предвижда се закупуване на следното оборудване: 

- Автоматичен селективен клинично-химичен анализатор; 

- Стерилизатор; 

- Кардиоехограф; 

- Мултифункционален Ехограф; 

- ЕКГ; 

- Кардиомонитор; 

- Микроскоп – обикновен имунофлоурисцентен; 

- Дефибрилатор; 

- Термостат; 

- Хладилник; 

- Автоклав; 

- Електтрокоагулатор; 

- Линейка/ реанимобил; 

- Хирургически инструменти – 2 комплекта; 

Дейност 8: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 

Дейността ще допринесе за Повишаване на обществената информираност на 

гражданите от община Малко Търново по отношение на проекта и финансовия принос от 

ЕФРР и изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на 

ЕС за постигане на проектните резултати. 

 В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и 

визуализация: 1 брой билборд; 2 броя постоянни обяснителни табели; 1 бр. банер;  4 бр. 

прессъобщения в печатните и електронните медии; 500 бр. листовки; 2 броя 

пресконференции; 2 броя мултимедийни презентации;  

Дългосрочните ползи от реализацията на проекта са част от комплексната политика на 

Община Малко Търново за укрепване на човешкия потенциал, повишаване качеството на 

живот на гражданите. 

Подобряване на здравната инфраструктура в Община Малко Търново ще подобри 

качеството при предоставяне на здравни услуги. В средносрочен план ще повлияе върху 

подобряване на здравните характеристики на населението, повишаване работоспособността и 

съответно върху равнището на безработица. Това ще окаже тласък на развитието на 
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човешкия капитал и социално-икономическия потенциал на района, което е предпоставка за 

икономически разстеж на региона, оптимална заетост и създаване на добавена стойност. 

Проектът ще допринесе за устойчивото развитие на града и на прилежащата му територия.    

Успешната реализация на този проект ще подпомогне община Малко Търново за 

създаване на условия за устойчиво местно развитие, чрез развитие на подходяща местна 

инфраструктура в съответствие с географските и демографски особености на общината. Ще 

се разкрият нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и работна среда, 

посредством осигуряване на високоефективни здравни услуги за населението. 
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