
 

 

 

IV Национален конгрес на пациентските организации 
 

Сътрудничество между пациентските организации и институциите  

на национално и местно ниво 
 

Ден I 

13.06.2014 г. (петък) 
 

11:00–13:00 Регистрация и настаняване 
 

13:00–13:30 Официално откриване. Приветствени речи 
  

13:30–15:30 I
-ва

 пленарна сесия 

Представяне на добри практики между пациентските организации и местната власт – част 1 
 Добри практики и колаборация в рамките на Столична община, ген. Стоян Тонев, зам.-кмет по 

направление „Столично общинско здравеопазване” 

 Добри практики и колаборация в рамките на Община Велико Търново, д-р Диляна Вачкова, експерт 

в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” към Община Велико Търново  

 Добри практики между пациентските организации и местната власт – Община Пловдив, д-р Рада 
Бояджиева, главен инспектор от дирекция „Общинска икономика и здравеопазване” към Община 

Пловдив 

 Местна власт и пациентски организации – колаборацията като израз на социалната политика на 

Община Варна, г-жа Нели Пейкова, началник отдел „Лечебни заведения и детско и училищно 

здравеопазване” към Община Варна и д-р Галина Павлова, управител на „ДКЦ 5 Варна - Св. 
Екатерина” ЕООД 

 Добри практики и колаборация в рамките на Община Павликени, инж. Емануил Манолов, кмет на 
Община Павликени 

 Дискусия 
  

15:30–15:45 Кафе пауза 
 

15:45–17:15 II
-ра

 пленарна сесия  

Представяне на добри практики между пациентските организации и местната власт – част 2 

Представяне на сътрудничеството на национално ниво  

 Обществен съвет в подкрепа на донорството – първи в страната. Сътрудничество и взаимопомощ с 

Община Сливен, г-жа Дора Пондалова, председател на Обществен съвет за подкрепа на 

донорството към Община Сливен 

 Политика на Национално сдружение на общините в Република България по сътрудничество с 

пациентските организации, д-р Иван Николов, кмет на Община Дряново 

 Националната политика за хората с увреждания, г-жа Надежда Харизанова, експерт в отдел 

„Интеграция на хората с увреждания“ към МТСП 

 Агенция по заетостта – в помощ на хората с увреждания, г-жа Цанка Копаранова, дирекция „Бюро 

по труда” – гр. Велико Търново 

 Дискусия 
 

17:15–17:30 Кафе пауза 
 

17:30–18:30 III
-та

 пленарна сесия 
Възможности за достъп до информация 

 Възможности, които предоставя Законът за достъп до обществена информация – законодателство и 

практики, г-н Александър Кашъмов, ръководител правен екип в Програма Достъп до информация  

 Въпроси, свързани с административното обслужване и защита на правата в административни 

процедури, г-н Александър Кашъмов, ръководител правен екип в Програма Достъп до информация 

 Дискусия  
 

18:30–19:30 Обща снимка на участниците в Конгреса и свободно време 
 

19:30–  Вечеря 
 

21:30–  Аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” 



 

 

Ден I I 
 

14.06.2014 г. (събота) 
 

8:00–9:30  Закуска 

 

9:30–11:15 IV
-та

 пленарна сесия 

Представяне на добрите практики за сътрудничество на Балканския регион  

 Представяне на организация от Сърбия 

 Представяне на организация от Гърция 

 Представяне на организация от Македония 

 Дискусия 

 

11:15–11:30  Кафе пауза 

 

11:30–13:00 I
-ва

 работна сесия 

 Мисия, визия и цели на Национална пациентска организация 
 Очаквания към НПО – роля на организациите членки и роля на НПО като мрежа. Подобряване 

на комуникацията между НПО и членовете.  
 Що е то пациентска организация и кой може да представлява пациентите? 

 

13:00–14:00 Обяд 
 

14:00–15:30 II
-ра

 работна сесия 

 Мисия, визия и цели на Национална пациентска организация 
 Очаквания към НПО – роля на организациите членки и роля на НПО като мрежа. Подобряване 

на комуникацията между НПО и членовете. 
 Що е то пациентска организация и кой може да представлява пациентите? 

 

15:30–16:00  Кафе пауза 

 

16:00–18:00 Провеждане на Общо събрание на Национална пациентска организация 
 

18:00–20:00 Свободно време 

 

20:00–  Гала вечеря 

 
 

Ден I I I  
 

15.06.2014 г. (неделя) 
 

8:00–9:30  Закуска 

 

9:30–11:00 Представяне и обсъждане на резултатите от работните сесии.  
 

11:00–12:00 Освобождаване на стаите 

 

12:00–13:00 Обяд  
  

13:00–  Отпътуване 

 


