
Проект SEE EoI/A/788/4.1/X  

„Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на 

качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R.” 

 

Министерство на Здравеопазването участва като партньор в проект SEE EoI/A/788/4.1/X 

„Правителствена социална отговорност: Иновативен подход  на качество в правителствените 

действия и резултати, Модел G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative 

Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model, финансиран по 

Оперативна програма „Югоизточна Европа” 

Водещ партньор на проекта е гръцката организация за стандартизация -  Hellenic Organisation 
for Standartization (ELOT). В проекта участват още 11 партньора между, които и Министерство 
на Здравеопазването. Останалите партньори са: 
EC business and innovation center of Attika – Гърция 
Univer, - Гърция 
Preffecture of Piraeus– Гърция 
Асоциация на Българските Черноморски Общини- България 
City hallL of Iasi, - Румъния 
Department of engineering for innovation – Univercity of Salento - Италия 
Basilicata Region - Италия 
Municipality of Bari– Италия 
Corvinius University of Budapest– Унгария 
Business service centre of government of Zenica_Doboj Canton– Босна и Херцеговина 
 
Общият бюджет на проекта е 1 985 000 евро, а бюджетът предвиден за Министерство на 
Здравеопазването е 120 000 евро като от тях 85% или 102 000 евро се предоставят от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Продължителността на проекта е 36 
месеца, стартирайки от април 2009 до март 2012 година. 
 
Проектът G.S.R. прилага принципа на устойчивото икономическо развитие на регионите в 
Югоизточна Европа чрез ефективно въвеждане на управление на  качеството на услугите в 
публичния сектор Конкретно G.S.R. се фокусира върху "динамичното" повишаване на уменията 
и капацитета на правителствените агенции, предлагащи социални услуги, като целта е не само 
да се подобри производителността и ефективността, но най-вече да започне да се говори и 
преминава към "социална отговорност" на организациите в публичния сектор. В тази посока 
партньорите ще работят по развитието на модел на социални услуги, в случая с България ще 
се изследва и създаде модел на социално отговорна услуга свързана с трансплантациите, 
която ще се прилага от териториалните структури на правителствените агенции в целевите 
региони.  
 

Основните цели на проекта са :  
- развитие в общ вид на модел за управление на система от социални услуги (GSR 

модел), чието прилагане би могло да доведе до доближаване до характеристиките и 
изискванията на Стандарта за социална отговорност. Моделът ще бъде приспособим 
към всички съществуващите системи за социални услуги в страните членки, както и към 
конкретните нужди на всяко звено 

- развитие и прилагане на съответните пилотни стратегии 
- повишаване на информираността на обществото и администрацията за необходимостта 

от стандарти за качество в обалстта на социланите услуги; 
- изграждане на капацитет на администрацията за прилагане: обучение - оценка на 

целевите групи 



- разработване на планове 
- мониторинг и оценка на резултатите 

 
 
За постигане целите на проекта предстоят да бъдат извършени  следните дейности: 

- идентифициране и анализ на текущото състояние - Преглед и оценка на добри 
практики, стандарти и кодекси 

- проектиране -Развитие на GSR стандарт и на GSR Модел за управление на системата  
- проектиране и извършване на териториалните социални консултации за 

усъвършенстване и социална отговорност в публичния сектор 
- прилагане на GSR Модел: Изграждане на капацитет - Разработване и изпълнение на 

пилотните планове за действие 
- разпространение и публичност 
- управление на проекта – Наблюдение и оценка 

 
 
Лице за контакт: 

Юлия Енчева, и.д. началник отдел „Финансиране и контрол на проекти и програми” 

Телефон за връзка- 89 35 132 

Е mail – jencheva@mh.government.bg 

 


