
                            25 април - 8 май 2013г.  2В РЕГИОНА

Проект: “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата
на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура”

Обща цел на проекта:
Подобряване  и  мо-

дернизиране  на  здрав-
ната инфраструктура на
МБАЛ  –  Балчик,  чрез
въвеждане в експлоата-
ция на медицинско обо-
рудване за прилагане на
високотехнологични
болнични дейности.

Специфична цел
на проекта:
Създаване на подхо-

дящи условия за въвеж-
дане в експлоатация на
ново технологично обо-
рудване,  чрез  преуст-
ройство на помещения,
с оглед създаване на по-
дходящи условия и въз-
можности за диагности-
ка и лечение на заболя-
вания в МБАЛ - Балчик.

Целеви групи в рам-
ките на проекта

- пациентите на
МБАЛ гр. Балчик
- населението на Об-

щина Балчик – 22 638 д.;
- 1% от над 80000 ту-

ристи, посещаващи об-
щина - Балчик през лет-
ния период;

- външни за община-
та пациенти, премина-
ващи и/или пострадали
по време на ПТП.

Дейности по проекта
1. Организация и уп-

равление на проекта
2. Подготовка и про-

веждане на тръжни про-
цедури

3. Изпълнение на СМР
4. Строителен и автор-

ски надзор

5. Приемане и въвеж-
дане в експлоатация на
изпълнените СМР

6.  Дейности  по  раз-
пространение  на  ин-
формация,  публичност
и визуализация

7. Доставка на меди-
цинско  оборудване

I Строително-мон-
тажни работи

1. Архитектурна част
Предмет на настоящи-

ят проект са част от по-
мещенията в три блока.
В част медицинско – те-
хнологична, са предви-
дени  да  се  извършат
строително-монтажни
дейности по ремонт на
помещенията,  в  които
ще се разполага новата
медицинска апаратура,
довеждане на Ел и ВиК
инсталации до тези по-
мещения и осигуряване
на част от тях с вентила-
ционна  и  климатична
инсталация за осигуря-
ване  на  необходимия
микроклимат по изиск-
ванията  на  проекта  по
част медицинска – тех-
нология.

II Строително-мон-
тажни работи

1. Архитектурна част
В помещенията, обект

на  проекта,  в  които  се
поставя нова медицин-
ска апаратура е предви-
дено  да  се  извършват
следните СМР:

• сваляне до мазилка /
латекс по стени и тавани;

• полагане на универ-
сален грунд по стени и
тавани;

• полагане на частич-
на шпакловка с гранито-
кол по стени и тавани,
където е необходимо;

• полагане на  латекс
по вътрешни стени; об-
ръщане на латекс, фаянс
и PVC безшевно около
прозорци и врати;

I Строително-мон-
тажни работи

1. Архитектурна част
• сваляне на керамика

и фаянс; полагане на ке-
рамика,  фаянс  и  PVC
безшевно;

• довеждане на  Ел и
ВиК връзки до медицин-
ското  оборудване;

• подмяна и направа
на нова вентилационна
система, в помещения-
та предписани в проек-
та по част медицинска-
технология;

• облицовка на венти-
лациите с гипсокартон;

• подмяна на освети-
телните тела с енергос-
пестяващи.

В тези помещения се
предвижда подмяна на
съществуваща дървена
дограма с PVC дограма,
както и полагане на то-
плоизолация отвътре.

2. Електрическа част
• подмяна на цялост-

ната  ел.инсталация  по
етажите до и в помеще-
нията, в които ще бъдат
разположени  новите
апарати, включително и
стационара.

3. Създаване на усло-
вия за достъп на хора
в неравностойно поло-
жение

• Привеждане в съот-
ветствие на сградата на
МБАЛ  Балчик, съобра-
зно Наредба № 6 от 26
ноември 2003 г. за изг-
раждане  на  достъпна
среда в  урбанизирани-
те територии.

Презентацията, посветена на дейностите от проекта, касаещ
МБАЛ-Балчик, бе изслушана от медицинските служители.

4. Мероприятия за
енергийна ефектив-
ност, свързани с висо-
котехнологичното
медицинско оборудване

• Подмяна на част от съ-
ществуващата дограма с
PVC със стъклопакет

•  Топлоизолация  на
подове

II Доставка на апа-
ратура

II.1. Високотехно-
логично медицинско
оборудване

Апаратура за образна
диагностика

• Компютърен томограф
• Дигитален графич-

но-скопичен  рентгенов
апарат

• Мамограф
• Ехограф, мултифун-

кционален
• Ехограф, мултифун-

кционален 3-4D
• 3D - доплерсонограф
Друга апаратура за

диагностика
• Автоматичен биохи-

мичен анализатор
•  Йон  -  селективен

анализатор
•  Лабораторна  цент-

рофуга
•  Видео  фиброгастос-

коп с халогенен осветител
• Видео фиброколоскоп

с халогенен осветител;
• Фибробронхоскоп с

халогенен осветител
Апаратура за лечение
• Сет за лапароскопс-

ка хирургия
•Аргонплазма  коагу-

латор
• Електрокоагулатор
• Операционни лампи

– халогенни
• ЕКГ 12 канален
•  12  канален  ЕКГ

холтер

• Пациентен монитор
• Дефиблиратор (9)
• Кувьоз стационарен
• Кувьоз транспортен
• Видеоколпоскоп
• Наркозно дихателен

апарат (2)
• Дихателен апарат (2)
• Стерилизатор, газов
• Комплект хирургич-

ни инструменти (6)
•  Спирометър,  ком-

пютърно базиран (2)
• Фетален монитор
Очаквани   резултати

• Реконструирани/ ре-
монтирани/  обновени
корпуси  и  помещения
на здравното заведение
– 1 бр. (3 корпуса);

• Общ брой пациенти,
облагодетелствани  от
подобрените  здравни
услуги на МБАЛ – 2400
(средногодишно);

• Внедрено съвремен-
но оборудване и обзаве-
ждане, съгласно изиск-
ванията  гарантиращи
качеството на здравни-

те услуги (изследвания,
диагностика и лечение)

• Общ брой население,
облагодетелствано  от
развитието  на  социал-
ните услуги – населени-
ето на община Балчик и
4 околни общини – око-
ло 62 000 души;

• 2095,86  м2 ремонти-
рано  пространство  за
специализирани здрав-
ни услуги;

•  доставена  апарату-
ра за лечение

Богослуженията през Страстната седмица и великденските празници
в храмове ,,Св.Преп.Петка Търновска”, ,,Св.николай Мирликийски Чудотворец”

и „Св. Георги Победоносец” - гр. Балчик

 27 април /събота/ Лазаровден. Св. свщмчк Симеон, брат Господен по плът
  16,00  ч.  в  храм  ,,Св.преп.Петка  Търновска”  ще  се  отслужи празнична  Вечерня  с

Петохлебие за здраве и благоденствие;
28 април /неделя/ Неделя на Великия пост, Вход Господен в Йерусалим / Цветница/

, Св. апли Иасон и Сосипатър
 8,00 ч.  в храм ,,Св.прeп.Петка Търновска”  ще бъдат отслужени празнични Утреня,

Св.Златоустова Литургия, освещаване на върбови клонки и Водосвет.
29  април - Велики понеделник. Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец
17,00 ч.  Последование на Жениха в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”в кв. ,,Левски”;
30 април - Велики вторник. Св. ап. Иаков Заведеев. Св. Донат, еп. Еврийски
17,00 ч. Последование на Жениха в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
1 май - Велика сряда. Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. Св. Тамара

Грузинска

17,00 ч.  Малко повечерие в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
2 май - Велики четвъртък. Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики
8,00 ч.Утреня, общ маслосвет, св. Василиева литургия в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”
19,00 ч. Последование на 12-те евангелия в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
3 май - Велики петък. Св. мчци Тимотей и Мавра. Св. мчк Ахмед
8,00 ч. Царски часове, вечерня с изнасяне на св. Плащаница в храм ,,Св.преп.Петка

Търновска”
19,00 ч. Опело Христово в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
4 май - Велика събота. Св. прпмчца Пелагия
23,00ч. Пасхални полунощница, в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”
24,00ч. обяваване на ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, литийно шествие около храма, Утреня

и св.Златоустова  литургия в  храм  ,,Св.преп.Петка  Търновска”;5 май - Възкресение
Христово  Пасха

11,00ч. в храм ,,Св.преп.Петка Търновска” ще се проведе Великденско тържество на
децата  от неделното училище при храма.

17,00ч. пасхална Вечерня в храм ,, св.Николай  Мирликийски Чудотворец” в кв.,,Гемиджи”;
6 май - Възкресение Христово. Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов

Многострадални  (Гергьовден);
8,00ч.Пасхални Утреня,  св.Златоустова литургия, Водосвет, освещаване на оброк и

литийно шествие в храм ,,Св.вмчк. Георги Победоносец”-храмов празник;
7 май  в † Възкресение Христово. Св. мчк Акакий. Св. ап. и ев. Марк
8,00ч.  Пасхални  Утреня,  св.Златоустова  Литургия  и  Водосвет  в  храм-параклис

,,Св.Арх.Михаил” с.Соколово.
Приканваме  християните да вземем заедно  молитвено участие в

Богослуженията, за да съпреживеем спасителните страдания на Господа Иисуса
Христа  и с очистени и обновени чрез  покаяние души да посрещнем най-
радостното, славно и победоносно събитие ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Презентация на проекта направи юристът Г. Генчев. Допълнителни
разяснения дадоха Ст. Железов – зам.-кмет на Общината и д-р Иво

Войчев – управител на МБАЛ-Балчик.




