ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.
www.opcompetitiveness.bg

BG161PO003-1.1.07-0405-C0001 „Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на
Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и
лъчетерапевтичен център “Света Марина”“
№ на договора за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.07-0405-C0001

Проектът се финансира от:
Европейски фонд за регионално развитие;

Наименование на проекта: „Внедряване на иновативни
технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и
клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и
Онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина”“
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в
предприятията”
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновационните дейности”
Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни
дейности в предприятията”
Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от
предприятия и внедряването им в икономиката”
Място на изпълнение на проекта:
Североизточен район,
Област Варна,
Община Варна,
Град Варна,
МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД

Продължителност на проекта:
18 месеца
Срок за изпълнение на проекта:
21.12.2013г. – 21.06.2015г.
Статус на проекта:
В процес на реализация

Министерство на икономиката и
енергетиката;
Оперативна програма „Развитие
конкурентноспособността на българската
икономика 2007-2013“
Общ размер на проекта:
5 477 437,60лв.,
разпределени както следва:
максимален размер
на безвъзмездната финансова помощ:
2 743 142,80лв.,
което представлява 50% от общите
допустими разходи по елемент
„Инвестиции“ и 90% от общите допустими
разходи по елемент „Услуги“
Собствен принос на бенефициента –
МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД:
2 734 294,80лв.,
което представлява 50% от общите
допустими разходи по елемент
„Инвестиции“ и 10% от общите допустими
разходи по елемент „Услуги“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Обща цел на проекта:
Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на МБАЛ „Света Марина„ ЕАД в дългосрочен
аспект, чрез създаване на възможности за внедряване на висококачествени иновативни медицински
методи и технологии за диагностика и лечение в областта на клиничната патология, хирургия и
онкологията, които са конкурентни както на вътрешния, така и на международния пазар.
Специфични цели на проекта:
 Внедряване на иновативна технология за диагностика и лечение, чрез закупуване на
високотехнологично, иновативно оборудване за хистологични наблюдения в Отделението по
Обща и клинична патология;
 Внедряване на високотехнологични иновативни методи (процеси) на работа за извършване на
мини-инвазивна диагностика и хирургия, чрез закупуване на ендоскопско ехографско и
лапароскопско оборудване за Първа клиника по хирургия;
 Внедряване на високотехнологични иновативни методи за лечение на онкологични
заболявания, чрез закупуване на роботизирана информационна система за изготвяне на
индивидуални дози антитуморни лекарства (цитостатици);
 Постигането на положителен икономически ефект за МБАЛ „Света Марина„ ЕАД в резултат от
внедряването на иновативните медицински методи и технологии;
 Повишаване капацитета на болницита за внедряване на иновации.
Дейности по проекта:
Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнението на проекта;
Дейност 2. Подготовка и провеждане процедура за избор на изпълнители - доставчици на оборудване
( ДМА);
Дейност 3. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за
комплексна автоматизация на Отделението по Обща и клинична патология към МБАЛ „Св. Марина“
ЕАД – Варна;
Дейност 4. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ехографско ендоскопско и
лапароскопско оборудване (ДМА) за Първа клиника по хирургия към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна;
Дейност 5. Придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за
направление Онкология към МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна;
Дейност 6: Визуализация и публичност на дейностите по проекта;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Дейност 7: Одит на проекта.
Очакван ефект от изпълнението на проекта:
Внедряваните иновативни технологии и методи за диагностика и лечение в областта на клиничната
патология, хирургията и онкологията, поради своята специфика и пряката им свързаност с
високотехнологичното оборудване предвидено за закупуване по този проект, ще имат косвена
реализация на външния пазар изразена чрез:
 обслужване на пациенти от други държави на територията на болницата;
 учебно-преподавателската дейност по обучение на чуждестранни студенти, специализанти,
стажант-лекари и докторанти; и
 разпространение на опита и резултатите от научно-изследователската дейност на
специалистите на болницата в международен мащаб.
Закупуване на ново оборудване за постигане на оптимално управление на част от ресурсите на
болницата и намаляване на разходите, за гарантиране високо качество на предоставяните медицински
услуги в областта на клиничната патология, мини-инвазивната диагностика и хирургия и онкологията, с
цел поддържане на висок имидж на лечебното заведение.
Внедряване на иновативни технологии и методи за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания за повишаване ефективността на лечебния процес. Това ще доведе до
положителен икономически ефект и финансова стабилност за дружеството.
Осъществяването на проекта ще окаже силно стимулиращ ефект по отношение на запазване и
засилване на пазарните позиции на болницата, като една от водещите в страната.
Гарантираното постоянно качество и увеличения капацитет ще спомогнат за устойчив ръст на
пазарно присъствие в страната.
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