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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и обновяване на здравната 

инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” , 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 Велико Търново и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

 

Проект "Реконструкция и обновяване на здравната 

инфраструктура на Комплексен онкологичен център - 

Велико Търново" 

 

Финансиращ орган 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

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” 

Стойност на проекта 

10 124 247.26 лева, от които 3 624 247.26 лв.- принос на Община Велико Търново 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Специфични цели 

• Повишаване капацитета на Консултативния онкологичен център чрез прилагане 

на съвременна превантивна политика и ранно диагностициране на онкологични 

заболявания 

• Увеличаване на относителния дял на ранно диагностицираните случаи на 

заболели от рак и предоставяне на съвмеменни ефективни здравни услуги; 

• Повишаване качеството на предлаганите медицински услуги мрез въвеждане на 

съвременни методи на високотехнологично лечение и диагностика 

• Повишаване на ефективността на мерките за превенция на онкологичните 

заболявания и ранното им диагностициране; 

• Осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика близо до 

потребителя 
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Чрез изпълнението на проектните дейности в КОЦ – В.Търново ще бъдат 

съсредоточени диспансеризацията и периодичните прегледи и консултации. 

Регламентирана е и профилактика на населението по определени онкопрограми, с което 

ще бъде избегната негативната практика за кампанийност. С допълнението към 

Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ се извеждат три 

приоритетни области, които следва да бъдат развити с оглед спешното 

преструктуриране на системата на болничната помощ за гарантиране на най-

належащите потребности на населението по региони. Съществува изключително висока 

болнична онкологична смъртност (232,9 в България сравнено с 175,2 в ЕС на 100 000). 

За преодоляване на тази изключително неблагоприятна тенденция са необходими 

инвестиции в модерни технологии за ранно откриване на болестта на всички нива. На 

злокачествените заболявания по тези локализации се дължат над 40% от всички 

злокачествени заболявания. 

Данните в динамика за периода 1990-2005 година сочат, неблагоприятна, възходяща 

тенденция в изменението на интензивните показатели на болестността и 

заболеваемостта от злокачествени новообразувания общо и по повечето единични 

локализации. През последните години се наблюдава драстичен бум на заболелите от 

рак у нас /информация на НПО/. Рекорден брой - 33 хиляди новодиагностицирани 

болни от рак, са регистрирани през 2009 г. 

Целеви групи 

• регистрирани болни със злокачествени новообразувания – 16 174 души 

• пациенти, подлежащи на следоперативно, предоперативно, 

дифинитивнолъчелечение – 11 298 души 

• пациенти, нуждаещи се от специализирано лечение с високотехнологична 

лъчетерапия - линеен ускорител – 2 000 души 

Крайни бенефициенти 

• жителите на двете области - 405 396 души.: за обл. В.Търново - 275 395, за 

обл.Габрово - 139 115. 

• лица в активна трудоспособна възраст: жени /18-58 г./ и мъже / 18-62 г./ - 248 

070 души с приоритет върху рисковите групи: жени от 25 до 64 години, всички 

навършили 50 годишна възраст. Базисен обем по настоящия проект – 4 000 

души. 
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Средната продължителност на живот на населението в община Велико Търново през 
периода 2008 - 2010 г. е 73.16 години, в т.число .Мъже – 69.63г.; Жени - 76.88г. 

По статистическите данни на Междуобластнияонкодиспансер /КОЦ – В.Търново само 

за 2010 г. са били регистрирани 16 174 болни от злокачествени заболявания. 

Представените данни сочат трайна тенденция: 

Около 70% от диспансеризираните пациенти с онкологични заболявания подлежат на 

лъчелечение. 

Дейностите ще бъдат насочени към определените целеви групи като цяло, без да се 

толерира дискриминация въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или 

вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, чрез което ще се гарантира 

спазването на един от основните хоризонтални принципи на ЕС /Препоръката на 

Съвета от 2 декември 2003 година относно онкологичния скрининг (2003/878/EО), а 

именно осигуряване на равенство между половете и недопускане на дискриминация. 

Основни дейности 

І. Извършване на строително-ремонтни дейности - преустройство на съществуващи 

сгради и изграждане на нова постройка за отделение високоенергийна лъчетерапия и 

топла връзка. 

Изготвен е инвестиционен проект за отделенията на „Лъчетерапевтичен комплекс”: 

подготвително лъчетерапевтично отделение – ПЛО; отделение за високоенергийна 

лъчетерапия – ОВЛ; топла комуникационна връзка. Проектирането отразява 

съществуващото и новопроектираното състояние и предвижда: подготвително 

лъчетерапевтично отделение ПЛО – реконструкция на съществуващата сграда и 

пристройка, в която се обособяват функционални и работни зони; отделение за 

високоенергийна лъчетерапия ОВЛ – реконструкция на съществуваща сграда и 

пристройка, обособяване на работни зони и вътрешна функционална връзка между 

ОВЛ и ПЛО в съответствие с изискванията за достъпна среда; комуникационни връзки 

между отделните компоненти на високолъчевия комплекс в това число и с асансьор за 

хора с двигателни затруднения; обособяване на самостоятелно защитено помещение за 

разполагане на котелно с газово захранване, главно ел.табло, хранилище за изотопи, 

санитарен възел, склад за материали; проектната разработка е съобразена с всички 

нормативни разпоредби за безопасни условия на труд и съответства на утвърдените 

медицински стандарти; 
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ІІ. Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в 

експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура за 

лъчелечение и лъчетерапия. 

• Апарати и системи за диагностика - Компютърен томограф със софтуер за 

симулация на лъчелечението; уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на 

качеството – комплект включващи моторизиран 3D фантом за автоматично 

анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, дозиметрична 

система, подходяща за ежедневни проверки на качествените параметри на 

линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по 

интензитет лъчелечение и др.; планираща система включваща RIS-PACS 

интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни 

образи; 

• Апарати и системи за лъчелечение - 6 MV фотонен медицински линеен 

ускорител; автоматизирана терапевтична система за брахитерапия; возима 

дигитална рентгенова система тип С-рамо, съгласно приложена подробна 

техническа спецификация.Избраният чрез конкурс по реда на ЗОП изпълнител 

следва да достави, монтира и въведе в експлоатация оборудването, както и да 

предостави гаранционни условия и условия за поддръжка.Изпълнителят следва 

да проведе специализирано обучение за медицинския персонал, който ще работи 

с апаратурата в съответствие с действащите медицински стандарти. 

  

 


