
ПРОГРАМА БГ 07

„ИНИЦИАТИВИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ се изпълнява чрез финансовата подкрепа на
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.



ПРОГРАМА БГ 07

“Инициативи за обществено здраве“

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Подкрепящо звено: Дирекция „Добро управление“ в АМС

Бюджет: 15 782 353 евро

Размер на гранта: 13 415 000 евро:

– ЕИП: 5 650 000 евро

– НФМ: 7 765 000 евро

Национално съфинансиране: 2 367 353 евро



Обща цел: Подобряване на общественото здраве и 
намаляване на здравните неравенства с фокус върху:

- Репродуктивно здраве

- Детско здравеопазване

- Психично здраве

- Подобряване на управлението в здравеопазването

- Специфични здравни предизвикателства за ромите



Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве“ се
изпълнява чрез:

• 4 предварително дефинирани проекта

• 25 проекта, разпределени в 4 мерки:

- 10 проекта по Мярка 1

- 3 проекта по Мярка 2

- 9 проекта по Мярка 5

- 3 проекта по Мярка 6

• Малка грантова схема



Предварително дефиниран проект 1 
„Подобряване на контрола и информационните системи за превенция 

на риска в здравеопазването”

Бюджет: 538 011 евро

Бенефициент: Национален център по обществено здраве и анализи

Цел: Подобряване на общественото здраве чрез развитие на
информационните системи в здравеопазването



Предварително дефиниран проект 1  

Резултати:

 Разработени са национални здравни регистри за пациентите с диабет и
редки болести.

 Разработена е електронна система на източниците на електромагнитните
полета (ЕМП).

 Осигурена е измервателна апаратура и софтуер за оценка на ЕМП.

 Обучени са 80 лица за работа с електронните регистри.

 Повишена е компетентността на 73 специиалисти в областта

на контрол на ЕМП.



Предварително дефиниран проект 2 
„Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите заболявания: 
Разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър”

Бюджет: 152 970 евро

Бенефициент: Национален център по заразни и паразитни болести

Цел: Подпомагане на здравеопазването в България, като се подобри
качеството на националната имунизационна програма чрез създаване на
работещ модел на уеб-базиран имунизационен регистър.



Предварително дефиниран проект 2

Резултати:

 Направен анализ на уеб-базирани имунизационни регистри в страни от и
извън Европа.

 Разработен и тестван е модел на уеб-базиран Имунизационен регистър
(ИР).

 Включени са две пилотни практики на ОПЛ за въвеждане на данни за
имунизации в модела на ИР.

 Обучени са общо 12 експерта (ОПЛ, епидемиолози, експерти от РЗИ, МЗ
и НЦЗПБ) за работа с модела на ИР.



Предварително дефиниран проект 3
„Подобрени услуги за психично здраве“

Бюджет: 1 000 000 евро

Бенефициент: Национален център по обществено здраве и анализи

Цели: Подобряване на общественото здраве, намаляване на 
здравните неравенства и развитие на политики в областта на 
психичното здраве.



Предварително дефиниран проект 3

Резултати:

 Изградена е информационна система за мониториране на суицидните
опити в Република България.

 Създадени са методично ръководство и уебпортал за онлайн обучение.

 Проведено е обучение на 1704 ОПЛ, психолози и социални работници за 
ранно откриване на тревожност и депресия.

 Проведени обучения на 53 експерти от РЗИ за работа 

в училищата.



Предварително дефиниран проект 3
Резултати:

 Проведено е епидемиологично изследване на честите психични
разстройства в България.

 Проведена е публична кампания за повишаване на осведомеността по 
проблемите на психичното здраве и суицидно поведение.

 Разработени и отпечатани са ръководства по проблемите на първичната и 
вторична превенция на суицидното поведение.



Предварително дефиниран проект 4
„Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните

грижи“

Цел: Намаляване броя на децата с вродени заболявания и 
намаляване на детската смъртност.

Бюджет: 6 531 400 евро

Бенефициент: Министерство на здравеопазването



Предварително дефиниран проект 4
Резултати:
В изпълнение на проекта са доставени общо 400 високотехнологични медицински апарата в 33 лечебни заведения 

за болнична помощ в страната:
 Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло – 22 бр.

 Инкубатор за интензивна грижа за новородени и недоносени деца – 26 бр.

 Инкубатор за специални грижи за новородени – 45 бр.

 Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца – 33 бр.

 Апарат за механична вентилация за новородени и недоносени деца – 34 бр.

 Апарат за механична вентилация за новородени и деца – 22 бр.

 Апарат за механична вентилация за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло – 4 бр. 

 Апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища – 24 бр.

 Инфузионна помпа – 77 бр.

 Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър – 37 бр.

 Дефибрилатор -7 бр.

 ЕКГ – Апарат – 7 бр.

 Апарат за церебрално функционално мониториране – 4 бр.

 Апарат за инхалаторно приложение за азотен окис – 4 бр.

 Апарат за контролирана церебрална хипотермия – 4 бр. 

 Рентгенов преносим апарат – 6 бр.

 Мобилен ултразвуков апарат – 4 бр. 

 Лампа за фототерапия - 33 бр.

 Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса) – 7 бр.



Мярка 1 
“Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“

Договорирани средства: 1 999 999,96 евро

Договорирани средства за допълнителни дейности: 113 455,93 евро

Финансирани проекти: 10

Бенефициенти:

- Държавни психиатрични болници;

- Общини;

- Центрове за психично здраве;

- Сдружения.



Мярка 1 

Резултати:

 Реновирани и оборудвани са 16 отделения на болници и специализирани
центрове.

 Обучени са 576 медицински специалисти.

 Обучени са 807 немедицински работници и членове на семейства на
пациенти.

 Проведени са 2 национални информационни кампании.



Мярка 2
„Подобряване на достъпа до качествени услуги за сексуално и 

репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със
специфичен фокус върху уязвимите групи, в частност ромско население и 

хора в отдалечени райони ”

Договорирани средства: 623 353,08 евро

Финансирани проекти: 3

Бенефициенти:

- УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив;

- МБАЛ „Кубрат“, гр. Кубрат;

- „Българска асоциация по семейно

планиране и сексуално здраве“



Мярка 2

 Извършени са над 1500 медицински прегледа на лица от целевите

групи.

 Извършени са над 5400 медицински консултации.

 Проведени са повече от 70 образователни събития.

 Извършени са над 5600 теста за сексуално преносими болести.

 Доставени са медицински изделия и оборудване.



Мярка 5
„Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, 

генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи
от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, 
страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени

от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, 
морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.“)

Договорирани средства: 2 123 211,74 евро

Договорирани средства за допълнителни дейности: 345 709,91 евро

Бенефициенти: 9

- Държавни болници

- Общини

- Фондации

- Дом за медико-социални грижи за деца



Мярка 5
Резултати:

 Реновирани или новосъздадени са 8 центъра за работа с деца от целевите
групи.

 Обучени са над 150 медицински специалисти за работа с деца с
увреждания.

 Обучени са над 900 членове на семейства на деца от целевите групи.

 Разработени или апробирани са 6 нови метода за работа с деца с
увреждания.

 Проведена е информационна кампания сред над 7000 ученици.



Мярка 6 
„Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и 

деца до 3 години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското
население”

Договорирани средства: 592 380,53 евро

Договорирани средства за допълнителни дейности: 105 305,72 евро

Бенефициенти: 3
- Сдружение „Сдружение на бургаските

болници“
- Втора САГБАЛ „Шейново“
- ПЪРВА САГБАЛ „Света София“



Мярка 6 
Резултати: 

 Проведено е “Oбучение за родители” за над 1600 лица.

 Проведени са над 2000 безплатни медицински прегледа и над 3500 
медицински консултации.

 Извършени са над 3000 домашни посещения на деца до 3-годишна 
възраст.

 Анкетирани са 6500 души за медико-социални рискови фактори.

 Закупено е медицинско оборудване за 2 медицински заведения.



Малка грантова схема
за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход

Сума на целевите средства: 798 000 евро

- разходи за наставничество

- разходи за участие в обучение по застъпничество

- разходи за покриване на учебни такси

- стипендия за покриване на разходите за учебни помагала, транспорт, 
общежитие, храна и други битови разходи за стипендиантите

Сума за управление и изпълнение: 75 810,27 евро



Малка грантова схема

Резултати:

 Проведена е информационна кампания сред целевата група.

 Проведени са обучения по застъпничество, реализирано в рамките на лагер
за студенти, докторанти, специализанти и наставници.

 Предоставена е финансова подкрепа на 135 стипендианта за покриване
годишните такси за обучение, както и ежемечни стипендии за покриване на
разходи за учебна литература, транспортни разходи, общежитие, храна и
други битови разходи.

 Извършвано е наставничество на стипендиантите за отчитане, подпомагане
и контрол на дейността им.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


