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РАБОТНА ПРОГРАМА

№

Дейности

Изпълнители

1. Управление и координиране на дейностите по програмата
Актуализиране на програмите в демонстрационните
МЗ, ПС
Екип на СИНДИ
1.1. зони за периода до 2020 година.
в НЦООЗ
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Срок

Очаквани резултати

2011
текущ

Актуализирани програми в
зоните.

Актуализиране на състава на Програмните съвети,
работните групи по проблеми, Обществените
коалиции за здраве в зоните. Провеждане на редовни
заседания

ПС, ОКЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2011
текущ

Работещи активно
Програмни съвети,
работни групи по
проблеми, Обществени
коалиции за здраве.

Оптимизиране системата за отчитане, обратна връзка
и контрол по изпълнението на дейностите по
програмата на централно и локално ниво.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
ПС, ОКЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2011
текущ

Създадена система за
координация и контрол по
изпълнението на
дейностите по програмата.

Оказване на текуща методично-консултативна
помощ на координаторите на програмата в зоните.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ

текущ

Оказана методичноконсултативна помощ в
зоните (минимум 4 пъти
годишно) по въпроси,
свързани с развитието на
програмата.

Създаване и поддържане на интернет страница на
програмата.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2011
текущ

Създадена интернет
страница на програмата

Екип на СИНДИ
Изготвяне на годишен отчет за дейностите,
в НЦООЗ
Изготвен годишен отчет за
ежегодно
1.6.
извършени по програмата (по зони и общо).
Екип на СИНДИ
дейностите по програмата.
в зоните
МЗ, ПС
Извършена оценка на
Екип на СИНДИ
резултатите от развитието
Обсъждане и оценка на резултатите от развитието на
в НЦООЗ
на програмата в зоните и
ежегодно
1.7. програмата в зоните. Предприемане на мерки за
ПС, ОКЗ
предприети мерки за
оптимизиране на дейностите по нея.
Екип на СИНДИ
оптимизиране на
в зоните
дейностите по нея.
2. Реализиране на дейности, насочени към намаляване на факторите на риска, водещи до ХНБ
2.1. Тютюнопушене
Повишаване нивото на информираност на
населението за риска от тютюнопушенето върху
здравето и утвърждаване на непушенето като норма
Над 60% информирано
на социално поведение:
население в зоните по
• Провеждане на насочени образователни мероприятия
проблемите на здравето
(радио и ТВ предавания, публикации в пресата,
Екип на СИНДИ
свързани с
здравнообразователни програми по медиите, кампании
в НЦООЗ
тютюнопушенето.
и др.) с цел намаляване на тютюнопушенето сред
Екип на СИНДИ
Реализирани
текущ
2.1.1. населението.
в зоните
образователни
• Активиране работата в кабинетите за отказване от
Партньори
мероприятия и програми;
тютюнопушенето (консултиране, предоставяне на
на СИНДИ
разработени и
съответни информационни материали; изграждане на
разпространени
умения за справяне с проблема и др.).
здравнообразователни
• Реализиране на здравнообразователни програми по
материали.
проблема с тютюнопушенето в училищата.
• Разработка и предоставяне на образователни
материали за населението.
Екип на СИНДИ
Ангажирани медицински
Повишаване капацитета на медицинските
в НЦООЗ
специалисти и партньори
специалисти и партньори от други сектори и
текущ
2.1.2.
Екип на СИНДИ
по проблемите на
организации по проблемите на тютюнопушенето:
• Повишаване знанията на медицинските специалисти,
в зоните
тютюнопушенето,
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вкл. и на тези от здравните кабинети на училищата,
относно тютюнопушенето; усвояване на умения за
консултиране и подкрепа на пушачите в процеса на
отказване от цигарите.
• Разработка и предоставяне на ръководства за работа
на медицинските специалисти и партньори по
програмата.
• Разработка и предлагане на насочени програми за
контрол на тютюнопушенето, вкл. при високо рискови
групи, отделни общности и организации.
• Повишаване знанията и уменията на родителите да
влияят на децата си да не пушат. Осигуряване на
консултации, предоставяне на необходимите
образователни материали.
Активиране включването на обществените
структури и общности за дейности по превнция на
тютюнопушенето:
• Участие в провежданата политика по отношение
тютюнопушенето на локално ниво.
• Съдействие при провежданите административни и
2.1.3. законови мерки по отношение на тютюнопушенето.
• Мотивиране на фирмите и предприятията, които
имат политика за контрол на тютюнопушенето на
работното място чрез публикации в пресата,
излъчвания на информация чрез медиите и др.
• Създаване на свободни от тютюнев дим фирми,
организации и други.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

текущ

Участие в работни групи при разработването или
2.1.4. промяната на нормативни актове, касаещи търговията,
разпространението, рекламата на тютюневи изделия,

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ

текущ
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прилагащи добра практика
в зоните. Изградени
умения за консултиране
при 80% от медицинските
специалисти. Проведени
годишно минимум 2
обучения, семинари и др.;
разработени, издадени и
предоставени за ползване
1-2 ръководства или
методични материали;
програми за контрол на
тютюнопушенето за
отделни групи от
населението в зоните.
Повишена активност на
обществените структури
и общности (участие в
мероприятията,
инициативност,
съдействие и др.) при
реализацията на
административните и
законови мерки по
отношение на
тютюнопушенето на
локално ниво. Създадени
минимум 10 свободни от
тютюнев дим фирми,
организации и др.
Разработени или
променени нормативни
актове, касаещи

ограничаване на пасивното тютюнопушене и др. на
локално ниво.

в зоните

Провеждане на изследвания по проблемите на
тютюнопушенето:
• Провеждане на изследвания за честотата на
тютюнопушенето сред различни групи население за
2.1.5.
нуждите на профилактиката.
• Оценка на провежданата политика и мероприятията
за контрол на тютюнопушенето на локално ниво.
• Изследване на тютюнопушенето сред медицинските
работници и въвеждане на програми за контрол.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

Физическа активност
Образоване на населението за необходимостта от
физически упражнения, спорт и туризъм за по-добро
здраве:
• Реализиране на насочени здравнообразователни
мероприятия (радио и телевизионни програми,
кампании и др.) за информиране на населението
2.2.1 относно ползите от физическата активност за здравето
и жизнения тонус.
• Релизиране на образователни програми за редовно
практикуване на физически упражнения, с оглед
укрепване на здравето, сред различни възрастови
групи от населението, вкл. децата.
• Създаване на условия за масов спорт – в училищата,

текущ

търговията,
разпространението,
рекламата на тютюневи
изделия, опазването на
непушачите и др. на
локално ниво.
Проведени изследвания за
мониторинг на честотата
на тютюнопушенето сред
различни групи население,
вкл. децата (поне веднъж
на две години).
Извършена оценка на
провежданата политика и
мероприятията за контрол
на тютюнопушенето на
локално ниво.
Разработени предложения
по оценката.

2.2.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ
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текущ

Над 60% информирано
население в зоните за
ползата от регулярно
практикуване на
физически упражнения,
спорт и туризъм.
Реализирани планирани,
образователни
мероприятия и програми;
разработени и
разпространени
здравнообразователни.
материали.

спортните зали, фитнес центровете и др., ангажирайки
съответните институции, фирми – производители,
НПО и др.
• Включване в програмите, свързани с храненето и
теглото, на компонент - физическа активност.
• Разработка и предоставяне на образователни
материали за населението.
Повишаване знанията на медицинските специалисти
и патньори от други сектори и организации по
проблема с ниската физическа активност на
населението:
• Обучение на медицинските специалисти, вкл. и тези
от здравните кабинети в училищата в умения за
консултиране и оказване на подкрепа по въпросите на
физическата активност.
2.2.2. • Разработка на ръководства за практическа работа на
професионалистите с различни групи от населението.
• Реализиране на програми за повишаване на
физическата активност на лица с наднормено тегло.
• Осигуряване на безплатни консултации на желаещите
да намалят теглото си чрез физически упражнения.
• Повишаване на знанията на партньорите по
програмата за ползата от физическата активност за
здравето.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Активиране включването на обществените
структури и общности за създаване на условия,
благоприятстващи практикуване на физически
2.2.3. упражнения, спорт и туризъм:
• Разкриване на спортни площадки, стадиони, зали,
басейни, туристически бази и др. за практикуване на
физически упражнения, спорт и туризъм. Повишаване

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

текущ

•
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Обучени медицински
специалисти и партньори
по проблемите на
здравето, свързани с
ниската физическа
активност. Изградени
умения за консултиране
при 80% от мед.
специалисти. Проведени
годишно минимум 2
обучения, семинари и др.;
разработени, издадени и
предоставени за ползване
1-2 ръководства или
методични материали;
програми за повишаване
на физическата активност
за отделни групи на
населението в зоните.
Осигурени възможности
за практикуване на
физически упражнения,
спорт и туризъм за
населението, вкл. децата
за подобряване на
здравето.

възможностите за достъп на желаещите да спортуват.
• Ангажиране на производителите и търговците на
спортни артикули в дейности за повишаване
физическата активност на населението.
• Насърчаване включването на мероприятия за
физическа активност в дейностите на обществените
организации и НПО.
• Мотивиране на държавния и частния сектори и други
институции и организации, предлагащи програми за
физическа активност на служителите чрез публикации
в пресата, излъчвания на информация чрез медиите,др.
Участие в работни групи при разработването или
промяната на нормативни актове за развитието на
2.2.4.
физическата активност на населението, спорта и
туризма на локално ниво.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Провеждане на изследвания, свързани с физическата
активност:
• Провеждане на изследвания за нивото на физическа
2.2.5. активност на населението, вкл. децата на локално
ниво.
Оценка на провежданата политика и мероприятията за
повишаване на физическата активност на населението.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Употреба на алкохол
Повишаване знанията на населението за здравните,
2.3.1. социалните и други последици от злоупотребата с
алкохол:

Разработени или
променени нормативни
актове за развитието на
физическата активност на
населението, спорта и
туризма на локално ниво.
Проведени изследвания за
нивото на физическа
активност на населението,
вкл. децата (поне веднъж
на две години).
Извършена оценка на
провежданата политика и
мероприятията за
повишаване на
физическата активност на
населението. Разработени
предложения по оценката.

2.3.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
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текущ

Над 60% информирано
население за риска,
свързан със злоупотребата

Информиране на населението, в рамките на
програми, с насоченост към децата и младите за
специфичния риск, свързан със злоупотребата на
алкохол, за съблюдаване на здравословно поведение
по отношение консумацията на алкохол.
• Реализиране на образователни програми, насочени
към редица професии относно здравните и други
проблеми, които могат да възникнат при употреба на
алкохол.
• Реализиране на училищни и общностно-базирани
програми, с използването на обществени лидери и
модели за контрол на злоупотребата с алкохол.
• Разпространение на информационни материали за
вредата от злоупотребата на алкохол за здравето.
Повишаване капацитета на медицинските
специалисти и партньори от други сектори и
организации относно проблемите свързани със
злоупотребата с алкохол:
• Повишаване знанията на медицинските специалисти,
вкл. и тези от здравните кабинети в училищата и
партньори по програмата относно вредното
зъздействие на алкохола върху здравето. Изграждане
на умения за консултиране, мотивиране и подкрепа на
2.3.2. лицата, употребяващи алкохол.
• Разработка и предоставяне на ръководства за
специалистите по проблемите на алкохола и ръководни
принципи за ранно откриване на деца с висок риск.
• Разработка и предоставяне на програми, които
предлагат социална подкрепа (на млади и други лица)
и алтернативи при злоупотреба с алкохол.
• Въвеждане в практиката на първичната помощ на
въпроси за оценка на консумацията на алкохол от
пациентите и евентуалният риск за здравето, с
•
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в зоните
Партньори
на СИНДИ

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

на алкохол и за
съблюдаване на
здравословно поведение
по отношение
консумацията на алкохол.
Реализирани планирани,
образователни
мероприятия и програми;
разработени и
разпространени
здравнообразователни
материали.

текущ

Повишен капацитет за
работа на медицинските
специалисти и партньори.
Изградени умения за
консултиране при 80% от
медицинските
специалисти. Проведени
годишно минимум 2
обучения, семинари и др.;
разработени, издадени и
предоставени за ползване
1-2 ръководства или
методични материали;
работещи програми,
предлагащи социална
подкрепа и алтернативи на
лица, злоупотреяващи с
алкохол.
Въведени в практиката на

първичната помощ
въпроси за оценка на
консумацията на алкохол
от пациентите и риска за
здравето.

предприемане и на съответни мерки при
необходимост.
• Предоставяне на програми относно контрола на
употребата на алкохол на работните места.
Активиране включването на обществените
структури и общности за контрол на злоупотребата
с алкохол:
• Участие и съдействие в провежданата политика по
отношение употребата на алкохол на локално ниво.
• Подкрепа и съдействие при провежданите
2.3.3.
административни и законови мерки по отношение
употребата на алкохол.
• Мотивиране на предприятията и организациите,
които реализират политики по отношение на алкохола
на работното място, чрез публикации в пресата,
излъчвания на информация чрез медиите и др.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

текущ

Участие в работни групи при разработването или
промяната на нормативни актове, касаещи търговията,
2.3.4.
разпространението, рекламата на алкохол на локално
ниво.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Провеждане на научни изследвания, свързани с
употребата на алкохол:
• Проучване честотата на консумация на алкохол сред
2.3.5.
различни групи от населението.
• Проучване на психологичните/социалните фактори,
свързани със злоупотребата с алкохол в млада възраст.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ
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Включени обществени
структури и общности в
провежданата политика
срещу злоупотребата с
алкохол на локално ниво,
съдействие в реализацията
на административните и
законови мерки.
Разработени или
променени нормативни
актове, касаещи
търговията,
разпространението и
рекламата на алкохол на
локално ниво.
Проведени изследвания за
консумацията на алкохол
сред населението, вкл.
децата и психологичните и
социалните фактори,
свързани със
злоупотребата му (поне
веднъж на две години).
Извършена оценка на

провежданата политика и
мероприятията за
ограничаване
злоупотребата с алкохол.
на населението.
Разработени предложения
по оценката.
2.4.

Хранене
Образоване на населението по въпросите на храните,
храненето и здравето с оглед формиране на
здравословни навици за хранене:
• Реализиране на здравнообразователни мероприятия
за повишаване знанията на населението относно
храненето, храните, здравето и болестите сърдечносъдови, онкологични, болестите на обмяната
и др.
• Повишаване знанията на населението относно
идеалното тегло и контрола на теглото чрез
2.4.1.
съблюдаване на рационален енергиен хранителен
баланс в зависимост от възрастта и пола.
• Осигуряване на информация за различни групи от
населението за възможностите на здравословен
хранителен избор на пазара, в къщи, в училището, на
работното място.
• Развитие на програми в училищата за усвояване на
умения за здравословен избор на храни и навици за
здравословно хранене.
• Предоставяне на здравнообразователни материали.
Повишаване знанията на медицинските специалисти и
партньори от други сектори и организации относно
2.4.2. храните и храненето на населението:
• Повишаване знанията на медицинските специалисти
и партньори по програмата относно здравословното
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Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Над 60% информирано
население по въпросите на
храните и храненето.
Изградени умения за
здравословен избор на
храни и навици за
здравословно хранене.
Реализирани
образователни
мероприятия и програми;
разпространени
здравнообразователни
материали.

текущ

Повишени знания на
медицинските
специалисти и партньори
по въпросите на
здравословното хранене.

хранене.
• Изграждане на умения у медицинските специалисти,
вкл. и на тези от здравните кабинети в училищата за
консултиране по въпросите за храненето и лечението
на заболяванията, и състоянията, свързани с него.
Разработка на ръководства за добра практика и
ръководни принципи за работа с различни групи на
населението по въпросите на здравословното хранене
и храните.

Изградени умения за
консултиране при 80% от
медицинските
специалисти. Проведени
годишно минимум 2
обучения, семинари и др.;
разработени, издадени и
предоставени за ползване
1-2 ръководства или
методични материали;
програми за здравословно
хранене на населението.

Активиране включването на обществените
структури и общности за дейности, утвърждаващи
здравословни хранителни навици:
• Развитие на инициативи за насърчаване на
търговците за предлагане на здравословни храни, вкл.
и в училищата (с ниско съдържание на мазнини, сол и
захар).
2.4.3. • Информиране на потребителите в магазините,
относно калориите на храните, съдържанието на
холестерол, сол, захар и други съставки.
• Мотивиране на предприятия, организации и частни
производители, които предлагат на служителите
програми за промоция на здраве с хранителен
компонент чрез публикации в пресата, излъчвания на
информация чрез медиите и др.
Участие в работни групи при разработването или
промяната на нормативни актове за търговията с храни
2.4.4. в училищата и съдействие за редуциране или
премахване на висококалоричните храни и закуски за
децата на локално ниво.
2.4.5. Провеждане на научни изследвания свързани с
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Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

текущ

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Екип на СИНДИ

текущ

Участие и съдействие на
обществените структури и
общности в дейностите,
утвърждаващи
здравословни хранителни
навици на населението.

Разработени или
променени нормативни
актове, свързани с
храненето на населението
на локално ниво.
Резултатите от

храненето
• Проучване на психологичните и социалните фактори,
свързани с храненето на населението.

Фактори на околната среда
Образоване на населението за влиянието на
околната среда върху здравето и ползата от
създаване на опазваща и укрепваща здравето среда:
• Излъчване на радио и ТВ предавания за факторите на
околната среда, влияещи на здравето.
• Реализиране на образователни програми и
2.5.1
мероприятия в училищата, касаещи околната среда.
• Провеждане на тематични кампании, насочени към
оздравяване и опазване на околната среда – фактор за
добро здраве на всички.
• Предоставяне на здравнообразователни материали на
населението.
Реализиране на дейности по създаване на укрепваща
здравето трудова, битова и природна среда:
• Разработване на локална политика за опазване на
2.5.2. околната среда и намаляване риска за здравето.
• Разработване на програми за оценка на
индивидуалния или общностния риск в определена
среда.

в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

проведеното изследване
на психологичните и
социални фактори,
свързани с храненето на
населението, вкл. децата
(поне веднъж на две
години). Извършена
оценка на провежданата
политика и мероприятията
за подобряване храненето
на на населението.
Разработени предложения
по оценката.

2.5.
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Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните
Партньори
на СИНДИ

текущ

Над 60% информирано
население за влиянието на
факторите на околната
среда върху здравето.
Реализирани
образователни
мероприятия и програми
сред различни групи от
населението, разработени
и разпространени
здравнообразователни
материали.

текущ

Разработена локална
политика за опазване на
околната среда: трудова,
битова, природна и
намаляване риска за
здравето на населението.

• Оказване на експертно-консултативна помощ на
институти и общности за разработка на планове за
съхранение и очистване на околната среда, с
насоченост към здравето.
• Мотивиране на организации и институции, чиито
дейности са свързани с оздравяване на околната среда
чрез публикации в пресата, излъчвания на информация
чрез медиите и др.
Участие в работни групи при разработването или
2.5.3. промяната на нормативни актове за поддържане на
параметрите на околната среда на локално ниво.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Провеждане на изследвания, свързани с околната
среда
• Провеждане на изследвания за влиянието на околната
2.5.4.
среда върху здравето с оглед информиране на
населението и разработване на мерки за подобряване
на нейните параметри.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

текущ

Разработени или
променени нормативни
актове за поддържане на
параметрите на околната
среда на локално ниво.
Проведени изследвания за
влиянието на околната
среда върху здравето на
населението (поне веднъж
на две години).
Извършена оценка и
разработени мерки
подобряване на
параметрите на околната
среда. Разработени
предложения по оценката.

3. Мониторинг и оценка на програмата

3.1.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

Актуализиране на базата данни на СИНДИ.
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ежегодно

Актуализирана база данни
за здравното състояние на
населението и
разпространението на
фактори на риска за
здравето сред населението
в зоните на програмата.

3.2.

Провеждане на изследване за разпространението на
факторите на риска за здравето сред ученици на 7-14 г.
в зоните. Изготвяне на анализ на данните общо и по
зони.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

3.3.

Провеждане на изследване за разпространението на
факторите на риска за здравето сред население на 2564 г. в зоните. Изготвяне на анализ на данните общо и
по зони.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
НСИ
Екип на СИНДИ
в зоните

2012
2017

3.4.

Провеждане на изследване за разпространението на
факторите на риска за здравето сред учениците на 1418 г. в зоните. Изготвяне на анализ на данните общо и
по зони.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2013
2018

3.5.

Представяне и обсъждане на резултатите от
проучванията, както и хода на развитието на
програмата в зоните. Предприемане на мерки за
оптимизиране дейностите по нея.

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2012, 2013
2014, 2017
2018, 2019

3.6.

Извършване оценка за резултатите от развитието на
програмата. Изготвяне на окончателен научен доклад.
Докладване на резултатите пред ПС и ръководството
на МЗ. Публикуване на резултатите. Предоставяне на
доклада на СЗО, УК на СИНДИ и страните –

МЗ, ПС
Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
Екип на СИНДИ
в зоните

2020
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2011
2016

Проведено изследване за
разпространението на
факторите на риска за
здравето сред ученици на
7-14 г. в зоните. Изготвен
научен анализ на данните
общо и отделно по зони.
Проведено изследване за
разпространението на
факторите на риска за
здравето сред население на
25-64 г. в зоните. Изготвен
научен анализ на данните
общо и отделно по зони.
Проведено изследване за
разпространението на
факторите на риска за
здравето сред население на
14-18 г. в зоните. Изготвен
научен анализ на данните
общо и отделно по зони.
Представени и обсъдени
резултати от проучванията
и анализи за хода на
развитието на програмата.
Предприети мерки за
оптимизиране дейностите
по нея.
Извършена оценка на
програмата. Изготвен
окончателен научен
доклад. Докладвани
резултатите пред ПС и

участници.

ръководството на МЗ.
Публикуване на
резултатите. Предоставен
доклад на СЗО, УК на
СИНДИ и страните –
участници.

4. Поддържане на ефективно международно сътрудничество
Активно сътрудничество със СЗО и УК на СИНДИ при
разработването на общи насоки или процедури по
МЗ, ПС
Екип на СИНДИ
4.1. събирането, анализа и разпространението на
информация, свързана с носителството на фактори на
в НЦООЗ
риска сред населението в зоните, водещи до ХНБ.
Екип на СИНДИ
Участие в международни прояви и обучения,
в НЦООЗ
4.2. организирани с цел придобиване на познания, умения,
Екип на СИНДИ
капацитет и експертиза, свързани с контрола на ХНБ.
в зоните

4.3.

Проучване и използване на възможностите за финансиране
на програми за профилактика на ХНБ от други източници
(извънбюджетни), съвместно с международни и
неправителствени организации

Екип на СИНДИ
в НЦООЗ
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текущ

Активно международно
сътрудничество със СЗО и
УК на СИНДИ.

текущ

Участие в международни
прояви и обучения.
Проучени и използвани
възможности за

текущ

финансиране на програми за
профилактика на ХНБ от
други източници
(извънбюджетни)

