МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната
здравна организация, чрез своя Регионален офис за Европа, за изпълнението на
Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия
финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 г.
(Одобрен с Решение № 595 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 12
септември 2014 г.)
Член 1
Обхват и цел
Министерството на здравеопазването на Република България (наричано по-нататък
„Програмен оператор“) и Световната здравна организация чрез нейния Регионален офис
за Европа (наричана по-нататък „СЗО“) се споразумяха за следното: Програмният
оператор изисква и СЗО се съгласява да предостави оценка на потребностите.
Член 2
Дейности по сътрудничеството
СЗО предоставя на Министерството на здравеопазването на Република България в
качеството му на Програмен оператор оценка на потребностите за изпълнение на Мярка
3: Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване
качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделения за неонатални
грижи (наричана по-долу „оценка на потребностите“).
Член 3
Резултати
1. Програмният оператор в рамките на една седмица след датата на последния
подпис под този Меморандум за разбирателство осигурява на СЗО съответната
информация, необходима за подпомагане на извършването на тази оценка.
2. СЗО в рамките на десет календарни дни след получаване на информацията,
предоставена от Програмния оператор, предоставя проект на оценка на потребностите
на Програмния оператор.
3. Програмният оператор предоставя на СЗО коментари в срок от три дни след
получаване на проекта на оценка на потребностите.
4. СЗО предоставя на Програмния оператор окончателната оценка на потребностите в
рамките на пет работни дни след получаване на коментарите на Програмния оператор.
5. След получаване на окончателната оценка на потребностите Програмният оператор
има право да направи коментари, които трябва да изпрати на СЗО и Офиса на
Финансовия механизъм, за да получи одобрение от Комитета на Финансовия
механизъм/Норвежкото министерство на външните работи.
6. Дейностите по този Меморандум за разбирателство започват от деня след акта на
двустранното подписване на Меморандума и завършват в рамките на два месеца след
него.

Член 4
Заплащане
4.1. Бюджетът за дейността, която трябва да се извърши съгласно Член 2, е 29 914
евро.
4.2. Заплащането се извършва изцяло в аванс.
4.3. 13 % от средствата, определени в ал. 4.1, ще бъдат разпределени като разходи за
подпомагане на проекта. Фактурираните суми се прехвърлят в евро по банковата сметка
на СЗО, посочена по-долу:
Име на сметка: World Health Organization Geneva
Име и адрес на банката: UBS AG, 1211 Geneva 2, Switzerland
SWIFT / BIC код: UBSWCHZH80A
Валутен IBAN No. CH8500240240C01699201
Референция: EU/225/BUL-NOR
Всички горепосочени суми са с включен ДДС. Възстановим ДДС не е допустим разход
по Програмата в съответствие с член 7.6, параграф 1 (д) от Правилника за прилагане на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия
финансов механизъм за периода 2009 – 2014 г.
Член 5
Отговорности
Всяка страна е самостоятелно отговорна за начина, по който тя изпълнява своята част
от съвместните дейности по този Меморандум за разбирателство. Следователно никоя
от страните не носи отговорност за каквато и да е загуба, инцидент, щета или вреда,
понесена или предизвикана от другата страна или нейния екип или подизпълнители във
връзка със или в резултат на дейностите по този Меморандум за разбирателство.
Нито една от страните не може да се позовава на взаимоотношенията на страните по
силата на този Меморандум за разбирателство или да използва името, акроним или
емблема на другата страна без предварителното писмено съгласие на тази друга страна
в каквото и да било изказване или материал с промоционална цел.
Член 6
Срок на действие на Меморандума за разбирателство
Този Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на последния подпис под
него и остава в сила до предоставянето на Програмния оператор на окончателната
оценка на потребностите и подписване на Приемателно-предавателния протокол между
двете страни.
Член 7
Привилегии и имунитети
Нищо, съдържащо се в документа, не се счита да представлява отказ от каквито и да е
привилегии и имунитети, с които разполага СЗО, включително и/или предаване на СЗО в
юрисдикцията на който и да е национален съд.

Член 8
Уреждане на спорове
Страните полагат всички усилия за уреждане по взаимно съгласие на всички спорове,
които могат да възникнат във връзка с тълкуването или изпълнението на този
Меморандум за разбирателство. В случай че уреждане по взаимно съгласие не може да
се постигне, страните се съгласяват да водят добросъвестно преговори с цел намиране
на други средства за крайно уреждане на спора (при условие, че винаги нищо,
съдържащо се в документа, не се счита да представлява отказ от каквито и да е
привилегии и имунитети, с които разполага СЗО, включително и/или предаване на СЗО в
юрисдикцията на който и да е национален съд).
Член 9
Език
Цялата комуникация между страните ще бъде на английски език.
Член 10
Изменения
Разпоредбите на този Меморандум за разбирателство могат да бъдат изменяни само
в писмена форма по взаимно съгласие на страните.
Този Меморандум за разбирателство е подписан в два оригинални екземпляра на
английски език, като двата екземпляра имат еднаква сила.
За Министерството на
За Регионалния офис
здравеопазването
на СЗО за Европа:
на Република България:
Жужана Якаб,
Мирослав Ненков,
регионален директор
министър
Приложение 1
Общи условия
За позиция „Външни експерти за оценка на потребностите“
Обосновка:
Програмните споразумения (ПС) по Норвежкия финансов механизъм и Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. предвиждат, че
Програмният оператор (ПО) си сътрудничи със Световната здравна организация като
Програмен партньор при разработването и изпълнението на Програмата. ПС дефинират
партньорството между ПО и СЗО, както следва:
СЗО се съгласява да възложи на външни експерти да извършат оценка на
потребностите по Мярка 3: Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и
Мярка 4: Подобряване качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на
отделения за неонатални грижи.
Имайки предвид гореизложеното, партньорството на равнище програма изисква
номиниране на външни експерти, които да извършат оценка на потребностите по Мярка 3:

Подобряване качеството на пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване
качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделения за неонатални грижи.
Функциите, изискванията и отговорността са описани по-долу:
Функции:
Експертите изготвят оценка на потребностите по Мярка 3: Подобряване качеството на
пренаталната диагностика, и Мярка 4: Подобряване качеството на неонаталните грижи
чрез модернизация на отделения за неонатални грижи, въз основа на Програмното
предложение, Програмните споразумения и съществуващата статистическа информация.
ПО осигурява експерти, които предоставят на експертите на СЗО цялата необходима
информация.
Изисквания:
1. Познаване на системата на българското здравеопазване е особено желателно:
функция, структура, потребности и т.н.
2. Задълбочени познания в приоритетните области на програмата.
3. Най-малко 5 години професионален опит.
4. Отлично владеене на английски език.
Отговорност:
СЗО е отговорна за предоставянето на анализ на оценката на потребностите, напълно
основаващ се на данните, предоставени от ПО, в пълно съответствие с предоставените
данни, както и с идентифицираните и регистрираните потребности.
Резултати:
• Анализ на състоянието на пренаталната диагностика и неонаталните грижи в
България.
• Информация относно съществуващото оборудване за тези дейности въз основа на
данните, предоставени от ПО.
• Експертно мнение въз основа на информацията, предоставена от ПО, относно
достъпа до пренатална диагностика и неонатални грижи в градските и селските райони (в
сравнение).
• Информация въз основа на данни, предоставени от ПО на съществуващото
оборудване за тези дейности.
• Експертно мнение за равнището и тенденциите на докладваните аномалии и
генетични малформации (включително причини за това) в България въз основа на
данните, предоставени от ПО.
Заплащане:
100 % авансово заплащане.
Срок:
В рамките на два месеца след датата на последния подпис под Меморандума.

