
 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. 
Шумен”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/005, 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 Община Шумен  и 
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващ орган. 
 

 

Проект: BG161PO001/1.1-11/2011/005  
„Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен 

център в гр. Шумен” 
 

Бюджет на проекта по ДБФП: 6 620 340.00 лв 
 
 

Общата цел е да се осигури 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 

Шумен, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на 

населението от областта и постигане на устойчиво социално-икономическо 

развитие в шуменския агломерационен ареал. 

Специфични цели: 

• Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна 

инфраструктура в лечебното заведение, съобразена с действащите 

санитарно хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите 

нужди на населението в шуменския агломерационен ареал. 

• 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, най-вече хора от ромски произход. 

• Осигуряване на безопасни и ергономични условия на труд на персонала и 

обслужване на болните в шуменския агломерационен ареал със 

съвременна лъчетерапевтична апаратура. 

Целеви групи: 

•  всички пациенти на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, 

броят на които през последните години се движи в диапазона 5 000 – 5 600 

души годишно; 

•  болничният персонал, обезпечаващ високото качество на медицинските 

услуги – 209 души; 

•  хората с двигателни и зрителни увреждания от община Шумен – 7 500 

души; 
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•  ръководството на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, гр. 

Шумен. 

Крайни бенефициенти: 

• населението на община Шумен – 93 649 души; 

• населението на съседни области – Добрич – 189 677 души, Силистра - 119 

474 души, Разград 125190 души, Търговище – 120 818 души и др.; 

• населението на Североизточен район за планиране - 1 210 761 души; 

• гости на град Шумен от страната и чужбина - 75 000 годишно; 

• фирми и лица, осъществяващи икономическа дейност, предоставяйки 

оборудване, консумативи и услуги в сферата на здравеопазването; 

Основни дейности: 

• Организация и управление на проекта; 

• Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени 

поръчки; 

• Доставка на специализирано медицинско оборудване; 

• Осигуряване на информация и публичност; 

• Извършване на независим финансов одит на проекта; 

Очаквани резултати: 

• проведени встъпителна конференция за оповестяване стартирането на 

проектните дейности и закриваща конференция за оповестяване на 

постигнатите резултати; 

• осъществени 2 публикации в национални вестници и 4 публикации в 

регионални вестници; 

• излъчени 10 ТВ репортажа, представящи основните дейности, заложени в 

проекта и резултатите след неговото завършване; 

• излъчени 4 радиопредавания по регионалното радио; 

• изготвени 2 филмови материала, популяризиращи напредъка на проекта; 

• изготвени и разпространени информационни материали (1 000 броя 

брошури); 

• изработени 2 транспаранта и поставени в залата за провеждане на 

конференции; 
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• поставена информационна табела на входа на „Комплексен онкологичен 

център - Шумен” ЕООД, съдържаща информация за името, целта на 

проекта и произхода на средствата, с които той се финансира; 

• поставен билборд на работната площадка на обекта; 

• постоянни обяснителни табели, поставени на мястото на билборда до 

шест месеца след приключването на проекта. 

•  доставени и инсталирани специализирана медицинска апаратура в 

„Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД: 

� Моноергиен линеен ускорител 6 МV; - два броя 

� IT and R&V информационна система за третираните пациенти; 

� Компютърен томограф 16-24 срезов; 

� Компютърна планираща система; 

� Дозиметрична апаратура; 

� Средства за имобилизация; 

� HDR брахитерапия; 

• повишено качество на предоставяните здравни услуги; 

• навременно и адекватно лечение на болните с онкологични заболявания; 

• спасен човешки живот на много болни с онкологични заболявания; 

• осигурен равен и лесен достъп за пациентите от региона до модерно 

лъчелечение; 

• повишено качество на живот на пациентите и техните близки; 

• намалена инвалидизация в резултат на онкологични заболявания; 

• повишена ефективност и ефикасност на медицинската дейност; 

затворен цикъл „диагностика - лечение” на онкологичните заболявания с цел 

постигане на комплексна диагностика и ефективно лечение. 


