
 

  

 

 Община Златоград реализира проект „е

финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V

България 2014-2020, съгласно договор за субсидия №В2.9a.04/24.10.2017. Проектът се 

изпълнява в партньорство с общините Нестос (водещ партньор) и Топирос (втори партньор), 

Република Гърция и има за цел да допринесе за социалното приобщаване и намаляване на 

дискриминацията на жителите от трансграничните райони, чрез закупуване на 

високотехнологични устройства, оборудване и софтуер, и извършване на леки 

инфраструктурни дейности, за

система за здравеопазване). Община Топирос е вторият гръцки партньор, който участва в 

проекта и който вече разполага с инсталирана и функционираща пилотна система з

електронно здравно обслужване, 

В рамките на проекта Община Златоград ще реализира следните дейности, за достигане 

на общата цел: 

1. Проучвания - изследвания и оценка на актуалната ситуация по отношение на 

електронното социално здравеопазване в 

проучване на национални и регионални стандарти

електронното социално здравеопазване в Гърция, България и 

2. Създаване на устойчива 

способността да прехвърля медицински данни на пациентите

съхранява медицински файлове с информация;

3. Включване на възрастни хора и хора с увреждания (40 души) в проекта, 

ще им бъде предостав

им състояние, (електрокардиография, пулс, кръвно налягане и т.н.), което 

оборудване ще бъде свързано с централна система за отчитане на резултатите;

4. Закупуване на специализиран софтуер за телемедицина и специализирано 

медицинско оборудване, измерващо множество параметри, включително кръвно 

налягане, пулс, регулярност на пулса, температурен метър, скорост на дишане 

SpO2, клетъчен ЕКГ

5. Закупуване на мамограф и линейка;

6. Обучения, за включените в проекта

специализираното оборудване;

7. Извършване на текущ ремонт на Здравната служба в с.Старцево, Община 

Златоград. 

Бюджетът, с който разполага 

проекта,  е 287 574, 68 евро. 

 

Община Златоград реализира проект „е-Social Health Care”, с акроним e

совата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V

2020, съгласно договор за субсидия №В2.9a.04/24.10.2017. Проектът се 

изпълнява в партньорство с общините Нестос (водещ партньор) и Топирос (втори партньор), 

цел да допринесе за социалното приобщаване и намаляване на 

дискриминацията на жителите от трансграничните райони, чрез закупуване на 

високотехнологични устройства, оборудване и софтуер, и извършване на леки 

инфраструктурни дейности, за предоставяне на качествено здравно обслужване (е

система за здравеопазване). Община Топирос е вторият гръцки партньор, който участва в 

вече разполага с инсталирана и функционираща пилотна система з

електронно здравно обслужване, финансирана в програмен период 2007-2013. 

В рамките на проекта Община Златоград ще реализира следните дейности, за достигане 

изследвания и оценка на актуалната ситуация по отношение на 

електронното социално здравеопазване в Нестос, Топирос и Златоград, и 

на национални и регионални стандарти, относно правната рамка на 

електронното социално здравеопазване в Гърция, България и Европейския съюз

Създаване на устойчива уеб базирана здравна система, която да има 

тта да прехвърля медицински данни на пациентите

съхранява медицински файлове с информация; 

Включване на възрастни хора и хора с увреждания (40 души) в проекта, 

предоставено специално оборудване, за следене на здравословното 

(електрокардиография, пулс, кръвно налягане и т.н.), което 

оборудване ще бъде свързано с централна система за отчитане на резултатите;

Закупуване на специализиран софтуер за телемедицина и специализирано 

оборудване, измерващо множество параметри, включително кръвно 

налягане, пулс, регулярност на пулса, температурен метър, скорост на дишане 

O2, клетъчен ЕКГ, глюкомери; 

Закупуване на мамограф и линейка; 

Обучения, за включените в проекта, доброволци и лекари, за работа със 

специализираното оборудване; 

Извършване на текущ ремонт на Здравната служба в с.Старцево, Община 

Бюджетът, с който разполага Община Златоград за реализиране на дейностите по

68 евро.  

Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, с 

совата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-

2020, съгласно договор за субсидия №В2.9a.04/24.10.2017. Проектът се 

изпълнява в партньорство с общините Нестос (водещ партньор) и Топирос (втори партньор), 

цел да допринесе за социалното приобщаване и намаляване на 

дискриминацията на жителите от трансграничните райони, чрез закупуване на 

високотехнологични устройства, оборудване и софтуер, и извършване на леки 

предоставяне на качествено здравно обслужване (е-социална 

система за здравеопазване). Община Топирос е вторият гръцки партньор, който участва в 

вече разполага с инсталирана и функционираща пилотна система за 

2013.  

В рамките на проекта Община Златоград ще реализира следните дейности, за достигане 

изследвания и оценка на актуалната ситуация по отношение на 

Нестос, Топирос и Златоград, и 

относно правната рамка на 

Европейския съюз; 

здравна система, която да има 

тта да прехвърля медицински данни на пациентите, като създава и 

Включване на възрастни хора и хора с увреждания (40 души) в проекта, на които 

за следене на здравословното 

(електрокардиография, пулс, кръвно налягане и т.н.), което 

оборудване ще бъде свързано с централна система за отчитане на резултатите; 

Закупуване на специализиран софтуер за телемедицина и специализирано 

оборудване, измерващо множество параметри, включително кръвно 

налягане, пулс, регулярност на пулса, температурен метър, скорост на дишане 

ари, за работа със 

Извършване на текущ ремонт на Здравната служба в с.Старцево, Община 

за реализиране на дейностите по 


