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Районната колегия на Български Лекарски Съюз -  Благоевград подписа Договор за субсидия 

№ РД-02-29-191/17.10.2016, по Първата покана за проектни предложения на Програмата за 

трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, 

съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006) 

помощ по ПРОЕКТ „Интеграция на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за 

развитие на трансграничен здравен клъстер“ 

Проектът е с общ бюджет 116 925 евро, като Водещ партньор: РК на БЛС Благоевград,  България 

–с бюджет 59 756 евро и Партньор: Фондация на Общинската клинична болница – гр. Щип, 

Македония -57 169 евро 

Очакваните резултати чрез изпълнение на проекта са: 

- Подобряване на капацитета, квалификацията, знания и реализация на млади лекари и 

бъдещи медицински специалисти въз основа на активното им включване в различни дейности 

за изграждане на капацитет, изграждане на мрежи, обмен на опит и добри практики в областта 

на съвременните медицински стандарти и практики в здравеопазването; 

- Насърчаване на конкурентоспособността и подобряване на качеството на здравните услуги, 

предоставяни от публичните и частни здравни заведения (например болници, частни 

медицински практики, млади лекари и т.н.) чрез изпълнение на съвместни мероприятия за 

изграждане на капацитет, изграждане на мрежи, обмен на теоретичен и практически опит в 

областта на здравното обслужване. 

- Разработени стратегически насоки за създаване на Трансграничен здравен клъстер  BG - MK за 

насърчаване на интегриран и стратегически подход за развитие на конкурентни здравни грижи 

сектор и доставчиците на услуги (обществени и частни) в района целева CB на България и 

Македония чрез използване подхода базиран клъстер за застрояване, взаимна изгода, 

сътрудничество и споделени иновациите и научните изследвания потенциал. 

- Доставено и инсталирано специализирано оборудване за обществена полза, за подобряване 

на качеството на предоставяните здравни услуги и конкурентоспособността на Специализирана 

болница по онкология "Свети Мина" Благоевград, България и Клинична болница Щип, 

Македония,  предоставяне на здравните специалисти възможности за модерни решения на 

ключовите предизвикателства в хирургическите операции; 

 


