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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

 

 

Проект BG161PO001/1.1-07/2009/011 - Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на 
Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и 
модернизация на Библиотечно-информационния център 
 
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. Пловдив 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Осигуряване на достъпна и рентабилна 
инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната 
ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”, договор № 
BG161PO001/1.1-07/2009/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от бенефициента – Медицински университет – гр. Пловдив, и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
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Пловдив, 15 март 2013 г. 

 

ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
Имам удоволствието да Ви поканя на заключителната пресконференция по проект 
„Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински 
университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите 
и модернизация на Библиотечно-информационния център”. Проектът е изпълняван 
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-07/2009/011, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез 
Европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република 
България и собствени средства на Медицински университет – Пловдив.  
 
Общата стойност на проекта е над 2,7 млн. лева, като от юни 2010 г. досега беше 
постигнато въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Учебен корпус на 
Медицинския колеж, осигуряване на равен достъп на групи в неравностойно 
положение до образователната услуга в МУ – Пловдив, както и модернизация на 
Библиотечно-информационния център. 
 
Събитието за информация и публичност ще се проведе на 20 март 2013 г., от 11,00 
часа в Трета аудитория на Аудиторния комплекс в МУ – Пловдив, бул. „Васил 
Априлов” №15А.  
 
За Ректорското ръководство на Медицинския университет - Пловдив, ще бъде 
удоволствие да присъствате и споделите мнението си за постигнатите резултати по 
проекта. 
 

 
      С уважение:  

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн 
Ректор на Медицински университет - Пловдив 


