ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година IV, брой 05, м. март 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 февруари – 01 март, 2008 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
2. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
3. Приоритет 3, Цел 3, Мярка 1

1 - 10
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Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради
Проект “Демонстрационно обновяване на
многофамилни жилищни сгради” е съвместна
инициатива на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) и на
Програмата на ООН за развитие (ПРООН), която
стартира през 2007 година.Допустими мерки,
които ще се изпълнят в процеса на обновяване
на сградата:- Подмяна хидроизолация покрив и
ремонт отводняване на покрива;- Изпълнение на
допълнителна външна топлоизолация по стени,
покрив, плоча над сутерен; - Подмяна/ ремонт на
външна дограма; - Обработка на фугите на
фасадните панели; - Подмяна на вертикалните
щрангове на водопровода и канализацията; Ревизиране и подмяна на компрометирани части
на всички инсталации в общите части на
сградата; - Строително-ремонтни работи в
общите части на сградата: боядисване стени на
стълбищна клетка, ремонт/ подмяна входни
врати, входна козирка, входни стъпала.
Допустими кандидати Партньори по настоящия

проект
са
доброволни
сдружения
на
собственици и общини. Кандидати по Проекта
могат
да
бъдат
доброволно
сдружени
собственици
(които
са
изпълнили
горепосоченото условие) на жилища в: (1)
едропанелни блокове в жилищните комплекси;
(2) многофамилни жилищни сгради строени по
индустриален способ в жилищни комплекси; (3)
единични
жилищни
сгради
строени
по
индустриален способ; (4) други многофамилни
жилищни сгради построени преди повече от 15
години. Възможният минимален мащаб на обект
за обновяване е цял блок (самостоятелна
строителна единица). Кандидатите трябва да са
от една от следните общини: Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца,
Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев,
Димитровград, Добрич, Дупница, Кърджали,
Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Свищов,
Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Ямбол.
Бюджета се определя индивидуално за всеки
проект. Крайният срок за подаване на
предложенията е 25 март 2008 г.

Възможност за безплатна юридическа помощ за хора с увреждания Пловдив
Краен срок: до края на май 2008 г. Във фокуса
на юридическата защита е погазването правата
на хората с увреждания в България и липсата на
архитектурно достъпна среда (на територията на

Община Пловдив). Безплатни юридически
консултации: всяка сряда от 16-18 часа в клуба
на СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество
Пловдив": СНЦ “СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ -
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ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ”; 4000 - Пловдив,
ул. ”Богомил” № 21А;
тел.: (032) 640 359
Предимство
имат
хора,
invalidi@abv.bg
ползващи инвалидни колички, живеещи в град
Пловдив, които изпитват редица ограничения на
правата си във връзка с архитектурно
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недостъпна среда. Проектът се реализира в
партньорство с Фондация “Правна алтернатива”
по Програма “Овластяване на безвластните” на
Тръст за гражданско общество в Централна и
Източна Европа и със съдействието на Институт
“Отворено общество” - София.

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране
на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност
Краен срок: 17,00 часа на 14 март 2008 г.
Агенцията за хората с увреждания обявява
конкурс за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност. Участници в конкурса могат
да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто
трайно намалена работоспособност или фирми,
чиито
собственици
са
подобни
лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.
19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона

за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/
във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на
хората с увреждания /ЗИХУ/. Максимален
размер на субсидията е до 15 000 лева. Срок за
представяне на проектите /5 екземпляра/ за
първия конкурсен кръг на хартиен и магнитен
носител е: 17,00 часа на 14.03.2008 год. в АХУ,
ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София
1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране
на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни
увреждания в специализирана работна среда
Краен срок: 21 март 2008 г. (първи раздел); 25
април 2008 г. (втори раздел) Участници в
конкурса могат да бъдат специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по методика съгласно чл.
28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с
увреждания и чл. 20 от Правилника за прилагане
на ЗИХУ. Максимален размер на субсидията за
проект по Раздел І : 40 000 лева. Краен срок за
подаване на проекти по Раздел І: 21 март 2008

год. включително. Максимален размер на
субсидията за проект по Раздел ІІ: 95 000 лева.
Краен срок за подаване на проекти по Раздел ІІ:
25 април 2008 год. включително.Проектните
предложения /4 екземпляра/ се представят на
хартиен и магнитен носител в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90
Агенция за хората с увреждания

PPaaggee 33

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ф
фееввррууааррии

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране
на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания
в обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достъп, адаптиране и
оборудване на работните им места
Краен срок: първи кръг на конкурса - 12 март
2008 г. Агенцията за хората с увреждания
обявява конкурс за финансиране на проекти
насочени към интегриране на хора с трайни
увреждания в обичайна трудова среда, чрез
осигуряване
на
достъп,
адаптиране
и
оборудване
на
работните
им
места.
Участници в конкурса могат да бъдат всички
работодатели, регистрирани по действащото
законодателство. Проектите се изготвят по

Методика съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Срокът за
представяне на проектите /3 екземпляра/ на
хартиен и магнитен носител за първи кръг на
конкурса е до 12.03.2008
Проектните
предложения се представят в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, гр.София
1233. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90
73

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране
на проекти на тема: “Рехабилитация и социална интеграция на хора
с увреждания”
Краен срок: 17,00 часа на 28 март 2008 г.
Агенцията за хората с увреждания обявява
конкурс за финансиране на проекти на тема:
“Рехабилитация и социална интеграция на хора
с
увреждания”.
Молим да обърнете внимание, че в рубриката
Проекти и програми има нова методика,
формуляр,
бюджет
и
таблица
за
административно съответствие. Качен е и
списък на всички помагала и други печатни
издания в помощ на хората с увреждания, които
АХУ е финансирала до настоящия момент.
Участници в конкурса могат да бъдат
неправителствени организации на и за хора с

трайни увреждания. Проектите се изготвят по
Методика
съгласно
чл.2,
ал.2,
т.6
от
Устройствения
правилник
на
АХУ,
предназначени за проекти на неправителствени
организации. Максимален размер на субсидията
по компонент 1 и 2 е до 18 000 лева, а по
компонент 3 и 4 - до 12 000 лв.Срок за
представяне на проектите /1 оригинален
екземпляр, придружен от всички необходими
документи и три копия само на формуляра и
бюджета/ на хартиен и на магнитен носител:
17,00 часа на 28.03.2008 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
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Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране
на проекти на тема: Осигуряване на достъп и адаптиране на
културни, исторически и спортни обекти с международно,
национално и областно значение
Краен срок: 17,00 часа на 16 април 2008 г.
Агенцията за хората с увреждания обявява
конкурс за финансиране на проекти на тема:
Осигуряване на достъп и адаптиране на
културни, исторически и спортни обекти с
международно, национално и областно значение.
Моля, обърнете внимание, че в рубриката
Проекти и програми има нова методика,
формуляр,
бюджет
и
таблица
за
административно съответствие. Участници в
конкурса могат да бъдат държавни, общински и
неправителствени организации, регистрирани по
българското законодателство, притежаващи

и/или стопанисващи такива обекти. Проектите се
изготвят по Методика съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6
от Устройствения правилник на АХУ за този вид
дейности. Максимален размер на субсидията до
72 500,00 лева или до 10 000 лв. по компонент 1;
до 12 500 лв. - по компонент 2 и до 50 000 лв. по
компонент 3. Обща продължителност на
инвестиционните дейности по реализиране на
проекта: до 6 месеца. Срок за представяне на
проектите /5 екземпляра/ на хартиен и магнитен
носител: 17,00 часа на 16.04.2008 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Национален конкурс за хайку на сп. Кръг за автори
Краен срок: 15 април 2008 г. Във връзка с Дните
на междукултурния диалог в Кърджали през май
2008, Община Кърджали и Артдвижение Кръг
обявяват първи конкурс Хайку за Терлика.
Канят се автори до 35 години от цялата страна.
Всеки автор може да участва с най-малко 3
хайку, като ги изпрати на един от двата
или
електронни
адреса:
krug@abv.bg

terlik_haiku@abv.bg,
придружени
с
автобиографична справка и информация за
обратна връзка (телефон, адрес, електронен
адрес). Ще се присъдят 3 награди и грамоти.
Първа награда - 300 лева, втора награда - 200
лева, трета награда - 100 лева. Резултатите ще
бъдат обявени на 17 май 2008.

Prestigio обявява конкурс за карикатури „Следвай забавния път!”
Краен срок: 29 март 2008 г. Това е третият
международен конкурс за карикатури, който
Prestigio обявява. В последното издание на
инициативата, проведено под мотото “Funny
High-Tech in Art”, взеха участие близо 400 творци

от 33 държави. В надпреварата могат да се
включат, както професионалисти, така и хора с
по-малък опит. За да кандидатствате с вашата
рисунка, трябва да се регистрирате на адрес
art.prestigio.com.
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Трети национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и
графика „Моята България”
Краен срок: 30 април 2008 г. Конкурсът се
организира от Община град Добрич и Общински
младежки дом „Захари Стоянов” град Добрич.
Право на участие в конкурса имат ученици и
студенти на възраст от 10 до 25 години, в четири
възрастови групи: група - 10-12 години; ІІ. група 13-15 години; ІІІ група - 16-18 години; ІV група 18-25 години. Техника: творбите трябва да са
създадени със свободна ръка с електронните
инструменти за рисуване на подходящи
графични редактори на компютъра. ( например :
Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW,
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia

Free Hand, Wizard Brach и др. Всяка рисунка
участваща в конкурса трябва да е представена:
На хартиен носител (формат максимум А3) паспартирана с размери 50х70 или 25х35 см.
Награден фонд - 1200 лева. Ще бъдат връчени
първа, втора и трета награда във всяка
възрастова
група.
Адрес за кореспонденция: 9300 гр. Добрич, пл.
„Стария орех” №1, ПК 15, Общински младежки
дом „Захари Стоянов” - за конкурса “Моята
България”. За повече информация тел.: 058/ 6025-35; 058/602-691

Национален конкурс за студенти и ученици за есе на тема: “HOW
TO MAKE NATO’S ROLE BETTER UNDERSTOOD?”
Краен срок: 20 март 2008 г. По повод Деня на
атлантическата
солидарност
4
април
Дипломатическият
институт
организира
Национален конкурс на тема “КАК РОЛЯТА НА
НАТО ДА БЪДЕ ПО-ДОБРЕ РАЗБРАНА?”.
Наградените ще бъдат обявени на 4 април, а
връчването на наградите ще се състои на 7
април. Наградите са осигурени от дирекция
„Публична дипломация” на НАТО. Участниците
с десетте най-добри есета ще бъдат наградени с
посещение в Главната квартира на НАТО в
Брюксел, Белгия през м. май т.г. Условия за
участие: Участници: студенти от българските

университети и ученици от 11 и 12 клас на
езиковите гимназии с добро владеене на
английски език
Език на есетата: английски
Обем: до 4 стандартни печатни страници Адрес
за изпращане на есетата: Дипломатически
институт, Министерство на външните работи, ул.
Александър Жендов № 2, София 1040, За
конкурса N.B. Необходимо е участниците да
посочат координати за обратна връзка (адрес,
телефон,
електронна
поща),
изучавана
специалност
и
университет.
e-mail:
bdi@mfa.government.bg; тел.: (02)948 2034; 948
2176

Международна конференция под надслов: „2008 - година на
интеркултурния диалог: в разговор с езиците-култури”
Краен срок за подаване на резюмета: 30 юни
2008 г. Отделът по езикознание и дидактика към
катедрата по френски език и литература на
Аристотеловия университет в Солун организира
Международна конференция под надслов: „2008

- година на интеркултурния диалог: в разговор с
езиците-култури”. Конференцията ще се проведе
от 12 до 14 декември 2008 г. Тематичният
обхват на конгрес ще се фокусира в следните
области: - Интеркултурализъм, мултилингвизъм,
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мултикултурализъм и Дидактика на езиците „Другостта” и изучаване/преподаване на езицикултури - Информационните и комуникационни
технологии
и
дидактическите
практики
Работните езици на конгреса са гръцки, френски
и
английски
езици.
В
скоро
време,
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заинтересованите ще могат да подадат темите и
резюметата на докладите си (300-500 думи с до
пет ключови думи), като попълнят онлайн
формата
на
сайта
на
конгреса.
Източник: www.grreporter.info

Международният институт за изучаване на Черно море обявява
конкурс за участие в международен семинар за развитието на
региона, който ще се проведе от 1 до 6 юли 2008 г. на егейския остров
Калимнос
Краен срок: 15 април 2008 г. Семинарът се
организира в сътрудничество с Центъра „РусияЕвропейски съюз”, програмата на НАТО за
публична дипломация, програмата на Харвард
за
Черноморска
сигурност
и
Егейския
университет. Семинарът е предназначен за
университетски преподаватели, изследователи,
журналисти, дипломати, политици от страните в
Черноморския регион, Европейския съюз,
Съединените
щати
и
Централна
Азия.
Максималната възраст на кандидатите трябва
да е 35 години. Изявени учени, политици и
дипломати ще изесат доклади по въпроси като
геополитиката на енергията, Изучаване на
замразените конфликти, Основни проблеми на

Черноморската сигурност, Черно море в търсене
на идентичността си, политиката на САЩ, Русия
Турция и НАТО в региона и др. Успешните
кандидати ще бъдат уведомени до 10 май 2008.
Документите за кандидатстване са попълнен
формуляр,
мотивационно
писмо
и
автобиография, всички на английски език, който
е и работен за семинара. Таксата за участие е
200 евро и включва пътят Атина Калимнос и
обратно, престой в хотел и три яденета на ден.
Институтът дава и стипендии. Формулярът може
да бъде намерен на страницата на института:
www.icbss.org , а документите се изпращат на
Източник:
адрес:
symposium@icbss.org
www.grreporter.info

Покана за участие в Международния фестивал на късометражното
кино в Науса
Краен срок: 15 май 2008 г. Петият
международен фестивал за кино и видео,
късометражни филми в Науса, проявявайки
своята насоченост към младите творци, кани
всички заинтересувани да участват със свои
продукции в тазгодишната програма в раздел
ученически и студентски филми, както и в новата
категория на заснетите с мобилен телефон.
Разделът за ученически и студентски филми,
озаглавен “Цифров поглед” (Digital View), след
успешната си поява на четвъртия фестивал, се
завръща уверено за да обогати програмата на
проявата и с идеята реално да допринесе за
стимулира
потенциалните
млади

кинематографисти. Основната цел, която си
поставя организационния комитет на раздела е
да
бъде
продължена
инициативата
за
професионално образоване и подкрепа на
участниците по време на фестивала. “Цифров
поглед” ще се проведе от 8 до 11 май 2008 г. и
ще бъде реализиран с подкрепата на Факултета
по
изящни
изкуства
на
Аристотеловия
университет в Солун. Участниците освен да
представят пред публика своите творби, ще
имат възможност да вземат участие в различни
семинари и практически занятия, да се срещнат
с утвърдени личности в сферата на киното.
Източник: www.grreporter.info

Международен конкурс “INMENTOR”
Краен срок: 30 май 2008 г. ==>>Дефиниция на
инициативата Gruppo Terziario Innovativo di
Industriali Reggio Emilia, в съдействие с община
Reggio Emilia и университета на Модена и
Reggio Emilia, с подкрепата на Banca Popolare
dell'Emilia Romagna, представят първото издание
на
международния
конкурс
“INMENTOR”.
==>>Цели на инициативата Конкурсът цели да
финансира и подкрепи иновативен проект,
създаден и представен от млади хора на
възраст между 18 и 35 и предвиден за

реализация в района на провинция Reggio Emilia
(Италия). Могат да участват жители на страничленки на ЕС, вкл. България. ==>>Тема на
конкурса Приемат се проекти, посветени на
идеите за иновативен бизнес в сферите на
услугите. Проектите трябва да бъдат подготвени
на база конкретните им възможности за
развитие на иновативните бизнес инициативи в
провинция Reggio Emilia. Голямата награда е 20
000 евро.

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес стартира
процедурата по набиране на заявления за участие в годишния
конкурс за наградата „ИН-5” - за принос в развитието на
българската икономика
Краен срок: 31 март 2008 г. Името на наградата
- „ИН-5”, отразява петте основни стълба на
икономическия
просперитет
индустрия,
инвестиции, иновации, интелект и инициатива.
Категориите са също пет - за индустриално
развитие, за инвестиционна активност, за
въведени иновации в производството, за

стопанска инициатива и за разработен научен
продукт
с
икономическо
приложение.
Наградата е в три степени и се връчва на фирми,
организации, научни колективи, медии и
физически лица, с принос за развитието на
българската икономика.

Конкурс за написване на нова музикална творба по посочена тема от
“Музика на водата”
Краен срок за получаването на творбите
(партитура и по възможност демо запис: 31 март
2008
г.
През 2009 г. Европейският съюз за радио и
телевизия ще отбележи с няколко проекта 250
годишнината от смъртта на Георг Фридрих
Хендел. Българското национално радио обявява
конкурс за написване на нова българска творба

по тема от “Музика на водата” от Хендел. В
конкурса могат да участват автори на възраст до
40 години. Целта на конкурса е да даде
възможност на младите български автори да
получат възможност за реализация на своите
идеи и национална и международна трибуна за
изява.

Конкурс за написване на нова творба в духа на създаденото от Дико
Илиев
Краен срок: 31 март 2008 г. През 2008 г. се
навършват 110 години от рождението на една от
емблематичните фигури на България, големия
майстор на духовата ни музика Дико Илиев. По
този повод Българското национално радио
обявява конкурс за написване на нови
музикални творби (хора и маршове за духов
оркестър) в духа на създаденото от Дико Илиев.
Съорганизатор в конкурса е Дом на културата
"Искър" - София. В конкурса могат да участват

автори без възрастови ограничения в жанра на
духовата музика за състав: 2 флейти (1-ва сменя
с пиколо), до 6 кларинета B, до 4 саксофона, 1
фагот, 3 валдхорни F, 3 цугтромбона, 1 тромпет,
4 флигорни B, 2 басфлигорни, 2 туби, до 3
ударни инструменти. Всеки автор може да
участва с не повече от две произведения.
Времетраенето на всяко произведение да е до 6
минути.

Нови магистърски програми и краткосрочни курсове през 2008 г. по
програма за обучение на Холандското правителство - MTEC
Краен
срок:
различни
за
различните
специалности Програма МTEC включва два
основни компонента: - Академични програми в
областта на добрите управленски практики - с
продължителност
12
месеца;
- Краткосрочни курсове в областта на
(пред)присъединителния
процес
с
продължителност 2-3 седмици.Отворени за
кандидатстване през 2008 г. са следните
магистърски
програми:European
Studies
Обучаваща организация - Университетът в
Маастрихт. Краен срок за кандидатстване: 1
Обучаваща
април
2008
г.Public
Health.
организация - Университетът в Маастрихт.
Краен срок за кандидатстване: 1 мaй 2008 г.
Public Administration Обучаваща организация Университетът в Твенте. Краен срок за
кандидатстване: 1 юли 2008 г. International and

European Law - информация за програмата ще
бъде публикувана в средата на месец март т.г.
Кандидатите следва да са наскоро завършили
висшето си образование или да са млади
специалисти на възраст до 35 години, работещи
в държавната администрация (министерства и
агенции) в областта на добрите управленски
практики по предлаганите магистърски програми.
След приключването на обучението се очаква от
участниците да създадат и поддържат устойчиви
социални мрежи с другите курсисти от
съответната
магистърска
програма/курс.
По изключение могат да кандидатстват
представители от НПО, но само ако тяхната
дейност е пряко обвързана с процеса на
евроинтеграция
или
двустранните
взаимоотношения с Кралство Нидерландия.
Обучението се провежда само на английски език.
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Национален конкурс за студенти за есе на тема - Обединена Европа,
Един свят: Общото и различното в културата, което ни събира
Краен срок: 10 април 2008 г. Конкурсът се
обявява по повод Европейската година на
междукултурния диалог. Целта е да се
подпомогне участието на България в започналия
вече
активен
международен
дебат
за
значението на интеркултурния диалог като
бъдат привлечени българските студенти носители на нетрадиционно мислене и подходи.
Конкурсът се организира от Дипломатическият
институт и Държавният културен институт към

Министъра на външните работи, съвместно с
Европейския културен център - Женева.
Очакването е да се изрази и отношение по
инициативата на Организацията на обединените
нации „Алианс на цивилизациите”. Могат да
участват студенти
от всички български
университети. Език на есетата: български. Обем:
до 4 стандартни печатни страници. За повече
информация: bdi@mfa.government.bg; тел: 948
2175; 948 2176 Източник: Портал Еврo

Съвместни проекти - 2008 г. в рамките на Програмата за
сътрудничество на Фландрия със страните от Централна и Източна
Европа
Краен срок: 16.00 часа на 31 март 2008 г.
Фламандската администрация за външни
отношения обявява покана за кандидатстване
със съвместни проекти - 2008 г. в рамките на
Програмата за сътрудничество на Фландрия със
страните
от
Централна
и
Източна
Европа.Предимство ще имат тристранните
проекти - между фламандски, български и трети
партньор от Западните Балкани (Хърватска,
Македония, Албания, Босна и Херцеговина,
Черна Гора, Сърбия и Косово) в широк спектър
от
приоритетни
области.

Одобреният бюджет за финансирането на
проектите за 2008 г. възлиза на 1 170 000 евро
общо за всички страни - членки на ЕС от региона
на Централна и Източна Европа и на 1 700 000
евро за страните от Западните Балкани, които
не са членки на ЕС. Представители на България
могат да кандидатстват по първа област подкрепа за проекти в новите страни членки.
Проектите следва да отговарят на специфични
изисквания. Специално внимание ще бъде
отделено на валоризация на съществуващи
контакти, проекти от взаимна изгода и др.

Практическо ръководство за разработка на уеб-сайт и развитие на
интернет стратегия на фирмата, семинар, 27 март 2008 г.
Краен срок: 25 март 2008 г. Обучение в новите
медии.
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MEDIA 2007 - Подкрепа за телевизионното разпространение на
европейски аудиовизуални творби
Краен срок: 13 юни 2008 г. Конкурсът е насочен
към европейски компании, чиято дейност
способства за постигане на споменатите цели и
в частност са независими телевизионни
компании.
Кандидатите
трябва
да
са

регистрирани в една от следните страни: — 27те страни на Европейския съюз, — държавите от
Европейското икономическо пространство (EFTA)
или Швейцария. Източник: evropa.dnevnik.bg

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 3.: РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ
УСЛУГИ
МЯРКА 1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА
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Създаване и функциониране на нов модел на взаимоотношения между доболничната
специализирана медицинска помощ и болничната помощ чрез включване на лечебни
заведения от доболничната медицинска помощ към тази структура;
Създаване и функциониране на нов модел на организация на болничната помощ и
междуболничната координация - създаване на мултиболничен общински комплекс на базата на
обединяване чрез единна структура /холдинг или консорциум/;
Създаване на интегриран модел на общинска осигурителна и здравна мрежа;
Апробиране на модел на общински здравноосигурителен фонд (community health insurance
fund) като допълнение на НЗОК;
Оценка и насърчаване подобряването на ноу-хау и съоръженията, свързани с упражняването
на контрол върху разпространението на заразни болести;
Икономическо мотивиране на персонала, зает в болничното здравеопазване, с цел
повишаване качеството на медицинското обслужване;
Въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските
услуги и за оценка на отговорността на изпълнителите;
Информационна обезпеченост за правните взаимоотношения лекар-пациент, както и за
правата на пациента;
Кампании за повишаване на отговорността на пациентите по отношение на собственото си
здраве;
Разработване на инструменти за повишаване на индивидуалната отговорност на ОПЛ за
насочване към специалист и назначаване на медико-диагностични изследвания съвместно с
НЗОК;
Въвеждане на смарт карта на пациента съвместно с НЗОК;
Създаване на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика по всички
специалности;
Разработка на цялостна стратегия за непрекъснато подобряване на качеството на здравните
услуги съвместно с НЗОК;
Постоянното изучаване на мнението на пациентите за качеството на здравните услуги и
спазването на техните права;
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