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Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез 

предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“ 
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Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” 

ЕАД сключи Договор за оказване на услуги с „Д енд Д агенция за проучване и връзки с 

обществеността” АД. Договорът е във връзка с изпълнението на Проект № БГ 07-

49/30.04.2015 „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на 

здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“, съфинансиран от 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 

„Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на 

здравеопазването. 

В съответствие с подписания договор „Д енд Д агенция за проучване и връзки с 

обществеността” АД ще окаже на лечебното заведение услуги за осигуряване на 

информация и публичност на проектните дейности със следния обхват: 

 Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция. 

 Публикации в медиите (в началото и в края на проекта). 

 Изготвяне и разпространение на 2 000 броя информационна брошура. 

 Изготвяне и монтиране на информационни табели, които ще се монтират на 

входовете на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно 

лечение „Шейново” ЕАД и на партньора по проекта - МБАЛ - Ихтиман. 

 Подготовка и излъчване на телевизионни предавания (в началото и в края на 

проекта). 

 Подготовка и излъчване на радио предавания (в началото и в края на 

проекта). 

Проект БГ 07-49/30.04.2015 „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез 

предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“ се 

изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД-13-128 от 14 

септември 2015 г. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Норвежкия финансов 

механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, 

която се изпълнява от Министерство на здравеопазването. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Втора специализирана акушеро-гинекологична 

болница за активно лечение „Шейново” ЕАД. 


