
  

 
 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, 
Проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for 

Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, 
акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality” 

 

На 8 юни 2022 г. от 10:00 ч. в Община Крумовград се проведе информационна среща във връзка с 

прилагане на общ план за здравни политики/конкретни дейности за здраве по проект „Политики за 

подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to 

Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A 

„Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - 

България.  

Партньори по проекта са: 

1. Агенция за регионално развитие на Родопи 

С.А. /Гърция/ 

2. Солунски университет Аристотел - катедра 

„Икономика” /Гърция/ 

3. Община Ариана /Гърция/ 

4. Община Ясмос /Гърция/ 

5. Агенция за транснационално обучение и 

развитие /Гърция/ 

6. Регионална здравна инспекция - Хасково 

/България/ 

7. Асоциация на родопските общини /България/ 

8. Община Крумовград  /България/ 

9. Община Момчилград  /България/  

 

Специфичните цели и постигнатите резултати по проекта бяха представени от ръководителя на 

проекта – г-жа Лейла Караибрям. 

 

Проектът е с общ бюджет 1 135 147,40 евро, като от тях 226 623,00 евро са за община Крумовград. 



   

Конкретните дейности по прилагане на общ план за здравни политики бяха представени от 

техническия сътрудник г-н Ивайло Митков. 

 

В рамките на проекта са разработени и извършени редица дейности с цел изработване и прилагане на 

плана за здравни политики. 

1. Извършени медицински изследвания от външен изпълнител МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. 

Кърджали на 500 жители от община Крумовград, разделени по пакети за жени и мъже; 

2. Изготвен от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали анализ от проведените лабораторни 

изследвания; 

3. Изготвен План за здравни политики от страна на партньора Регионална здравна инспекция гр. 

Хасково; 

4. Проведени 4 двудневни сесии с лекари за здравна превенция сред населението на общината; 

5. План за здравни политики на местно ниво (за община Крумовград и община Момчилград), 

разработен от партньора Асоциация на родопските общини; 

6. Комуникациона стратегия за прилагане на общ план, изготвена от партньора Асоциация на 

родопските общини; 

7. Оценка на резултатите от въвеждането на пилотни дейности на местно ниво (за община 

Крумовград и община Момчилград), разработен от партньора Асоциация на родопските общини; 

8. Синтезиран доклад относно резултатите от прилагане на пилотни дейности в трансграничния 

регион (областите Хасково, Кърджали, Смолян), разработен от партньора Асоциация на родопските 

общини; 

9. Разработена база данни с карти на пациентите; 

10. Интегриране и адаптиране на цифрова база данни за община Крумовград с карти на пациентите. 

 Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно 

обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: 

„Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в 

програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград  

и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 


