
ООББЩЩАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ВВТТООРРААТТАА  ППРРООГГРРААММАА  ННАА  ООББЩЩННООССТТТТАА  ЗЗАА  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ВВ  

ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕТТОО  ((22000088--22001133  ГГ..))  

 

Втората програма на Общността за действие в областта на здравето (в сила от 1 

януари 2008 г. до декември 2013 г.), е пряк механизъм за изпълнение на 

Европейската стратегия за развитие на общественото здраве  - „Заедно за здраве: 

Стратегически подход на Европейския съюз за периода 2008-2013 г.” и е 

насочена към подобряване и защита на общественото здраве. Финансовият пакет 

за новия програмен период е 321,2 млн. евро.   

 

Тази програма е резултат от процес на консултации между страните членки в 

рамките на Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент,  започнал 

през 2004 г. Те препоръчват: 

 Създаване на дългосрочна стратегическа рамка за здравеопазване на 

ниво ЕС;  

 Взаимодействие между здравната политика и политиките в другите 

сектори;  

 Фокус върху подобряването на здравето и превенцията на 

заболяванията;  

 Насърчаване на обмена на знание между страните-членки.  

 

Програмата е в съответствие с другите програми на ЕС и използва създадените в 

рамките на ЕС индикатори.  

 

 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  

 

 Подобряване на здравната сигурност на гражданите;  

 Промоция на здраве (насочена е предимно към намаляване на 

неравенствата в здравеопазването); 

 Създаване и разпространение на здравна информация и знание. 

  

  

В  този смисъл, основните области на въздействие са: 

 

 Здравна сигурност (напр. създаване на готовност за бързо реагиране при 

извънредни ситуации, касаещи здравето; контрол върху качеството на 

въздуха в затворени помещение; превенция на нараняванията, 

предизвикани от пътнотранспортни произшествия и т.н.); 

 Промоция на здраве (напр. действия относно проблемите, свързани с 

храненето, наднорменото тегло и затлъстяването; контрол върху тютюна; 

превенция на вредната употреба на алкохол сред младите хора и др.) 

 Здравна информация (поддържане на регистри на редките заболявания; 

приятелски мерки за разпространение на информация; обмен на добри 

практики и др.). 

  



ННООВВИИ  ФФИИННААННССООВВИИ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТИИ  

 

 Покана за подаване на проекти; 

 Конференции; 

 Съвместни инициативи на страните-членки; 

 Оперативни  грантове. 
 

 

 
Полезни презентации: 

 

 

 Приоритетни области на Работния план за 2009 г.  

 Съвети за успешна подготовка на проекти   

 Мрежи от организации, успешно кандидатствали по програмата 

 Финансови механизми 

 Бюджет 

 Презентация на успешни български проекти (Доц. Стефанов, Българска 

Асоциация за Промоция на Образование и Наука) 

 Презентация на успешни български проекти (Д-р Стаменкова, Българска 

асоциация за семейно планиране и сексуално здраве)  

 Презентация с обща инфромация по Втора програма на Общността за 

действие в областта на здравето (2008-2013 г.) 

 

 


