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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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На 19 октомври 2015 г. във Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за 

активно лечение „Шейново” ЕАД беше проведена встъпителната пресконференция за 

представянето 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. 

На пресконференцията участваха Нейно превъзходителство посланикът на Норвегия у 

нас Гюру Катерина Викьор, заместник-кметът по здравеопазването на Столична 

община д-р Антоанета Пейчева и други официални лица. 

Пресконференцията беше проведена в присъствието на представители на поканените 

медии с оглед информиране на широката общественост и възможно най-широк кръг 

заинтересовани страни за целите на проекта, за основните проектни дейности и за 

очакваните резултати след неговото успешно осъществяване, както и че проектът е 

съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за 

обществено здраве”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването. 

В своето изказване пред медиите посланик Викьор подчерта, че нейната страна полага 

усилия да подпомага финансово проекти, насочени към подобряване на общественото 

здраве, в които са включени деца от уязвими социални групи – деца с увреждания, в 

риск от бедност и социална изолация, както и деца от ромската общност. 

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. 


