ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОТЧЕТ
за изпълнение на програмата на Наблюдателната комисия
кьм Общински съвет - Варна за 2020 г.,
предмет на договор № Д20001383ВН от 29. 09. 2020 г.
Номер
поред

1.

2.

3.

ВИД ДСЙIIОС'I'И

Организиране и прилагане на програма за психомсоциална
рехабилитация, личностно развитие и самопознание на
лишени от свобода на възраст над 30 години с наркотична,
атшхолна и хазартна зависимости и/или с история на
зависимост от нар1штици, алкохол и хазарт, излежаващи
ефективни присъди във Варненския затвор;
Организиране и прилагане на програма за корекция на
психологическите нагласи и социалните умения у лишени
от свобода на възраст над 30 години, изтърпяващи
ефе1<тивни присъди за тежки престъпления срещу
личността, настанени в зоната с повишена сигурност в
Затвора - Варна
Организиране и провеждане на програма „Легитимни на
свобода", която да включва дейности по:
м организиране и съдействие за издаване на лични
карти на лишени от свобода, чиито документи са с
изтекъл сро1с 1съм момента на напускане на затвора;

4.

Организиране и тиражиране на наръчник ,,Първи стъпки
на свобода"малгоритъм на социалната реинтеграция в
обществото

5.

Организиране и осъществяване на професионален курс за
придобиване на квалификация „Мотокарист" за лишените
от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в Затвора Варна

6.
7.

8.
ОБЩО

Организиране и издаване на периодичното печаmо
издание на Затвора - Варна - вестнmс ,,Хоризонти";
Организиране и провеждане на спортномразвлекателен
празник за лишените от свобода, изтърпяващи ефективни
наказания в Затвора - Варна
Организиране и провеждане на дейности по
възстановяване и/или запазване на психомфизическото
здраве на лишени от свобода без семейства, на лица,
напуснали пенитенциарно заведение, след изтърпяване на
ефективна присъда и изпаднали в крайна нужда;
,
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имова
Албена :
Изготвил: Н -на С на
�'С./,
Председател
СНЦОД „Алтруист''

уточнен
план
31. 12.
2020 r.

влв.
отчет
31. 12.
2020 г.

3 100

3100

3 100

3100

1 000

1000

1 000

1 000

2 500

2 500

1 830

1 830

4 800

4 800

2 900

2 900

20 230

20230

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВЕНЦИИ"
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА 2020 г.
ОТЧЕТ за 2020 г.
уто чнен план

ПРОЯВИ

1.

<ЬМ

31.12.2020

ЦЕЛЕВО ФИ НАНСИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ НПО"
(Д.21221239 „МЕСТНАДЕЙНОСТ -ПРЕВЕНЦИИ")

отчет към

31.12.2020

98272

98272

15 000

15 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

14272

14272

15 000

15 000

Дейности по "Програма за nсихосоциална рехабилитация и духовно обrрижване на лица, които сг били зависими или са злоупотребявали с нарКОlИЧНи вещества", осъществявана в Православен център за

ду-ховно обrрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота" към Варненска и Великопреславска Са.Митрополия. Изrп,лнител: сдружение „Отвори очи". Дейностите се фи нансират в съответствие със

2

3

4

Спора зумение за с ътрудничество м еж ду Варненска и Великопреславска Се.Митрополия и Община Варна Програмата се изпълняв а в съ011!етствие с и зискванията на Наредба No 8/07.09.2011 г. за условията и реда за
осъщесi'ЕЯВане на програми за nсихосоциална рехабилитац,...я на лица, които са били зависими �и са злоупотребявали с наркотични вещества на МЗ и МТСП
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключsан договор между Общината и сдружениеm.

Образователна програма „Православните семейни ценности • превенция и лечение на зависимото поведение. Изпълнител: сдружение „Отвори очи". Дейкосnпе се фикансират в съоrвет
сътрудничесrво между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.
Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключван договор междУ Общината и сд ружениею.

сrвие със Споразумекие за

Програма за пс ихоло rическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск. Изпълнител: сдружение ,Дружество по позИ1Ивна психотерапия в България".Прсrрамата се изrтълкява в съотвеr ствие с
изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за осъщесrаяване ка програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН. Субсид ия та се пр едоставя катр и тр ансфера на основание
ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

Програма за посттравматична и вторична превенция на хора, извърщили опит за самоубийство. Изrтълнител: фонд.ация „Суицидопревенция�. Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно
сключван договор между Общината и фондацията.

Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред млади хора в риск. Изгr�нител: "Фондация „Център за социално-екологични практики". Субсидията се предоставя на три трансфера на основание скпючван договор
между Общината и фондацията.

7

Програма за преаенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 'Ронски трудNО'. Изrгt>Лнитеп: сдружемие .Мпадеж�а ини1.,'Иаrиsа за устойчиво развити е". Субсидия та се Пр€достаsя на три трансфера на основаnие
СКJ"iючsан договор между Общината и сдружението.

8

�lporpaмa Лови шаване информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране t- vпотреба на алкохол и упойващи вещества'
Изпълнител: ОС на БЧК- Варна
Субсидия та се предостаея на два трансфера на основание скnючен договор между Общината и DC на БЧК- Варна

7000

7 000

7 000

7 000

15 000

15 000

ПРЕВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ
ПРЕВАНП1ВНИ ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ С УНИВЕРСАПЕН ПОДХОД В УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ
(Д.2122/239 .МЕСТНА ДЕЙНОСТ -ПРЕВЕНЦИИ")

10 548

10 548

• Програма за nревенция на агресивното поведение сред ученици от J - 1V клас
Програмата се изrтълнява в ОУ .Ст. Михайnовски", ОУ 'Капитан Петко войвода", ОУ .Н. Вапцаров',ОУ.Черноризец Храбър',ОУ ,Цар Симеон ]", СУ .Елин Пелин', ОУ .Иван Рипски", (;У 'П.К Яворов", ОУ ,Йордан Йовков", ОУ
'Никола Вацаров' и ОУ ,Васип Априлов"
• Програма за превенция на употребата на наркопtчни вещества сред ученици V-VII клас
Програмата се изrп,пнява с разрешение per. №147/09.05.2017 г., издадено от дирекrора на Националния център по наркомании, съгласко изискванията на Наредба N>! 6111.04.2014 r. на МЗ и МОН за условията и реда за
осъществяване на програми за превенция ка употребата на наркотични вещества. Програмата е въведена в ОУ ,,Антон Страшимиров", ОУ .Г. С. Раковски", ОУ .Димчо ДебеJJЯ11оа", ОУ .Добри Чv.н;улов", ОУ , Константин
Арабаджиев", ОУ .Свети Иван Рилски', ОУ ,Иsан Вазов", СУ ,Елин Пелин", ОУ ,Христо Ботев", СУ .Любен Каравелов', ОУ ,Панайот Волев", ОУ ,Черноризец Храбър", СУ ,Неофит Бозвели",СУ за ХНИ ,К Преслаоски", ОУ
.Захари Стоянов', (;У ,Кпимент Охридски"
• Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VШ-XII клас
Програмата включва четири основни наnравления:
- Превенция на употребата на наркОТИ'-IНИ вещества (дейностите в това наnрааление се осъществяват съгласно разрешение с per. №1601/04.12.2015 г., в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 r. за
условията и реда за осъществяване на програми за превенция ка употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН)
- Превенция на трафика на хора
- Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ
- Превенция на правонарушенията извършвани от деца
Проrрамата се изrтълнява в:
. училища с разкриrи превантивни кпубове, работещи по метода .връстници обучават връстници" - (1 ЕГ, 111 ПМГ ,,Акад. Методий Попов', IV ЕГ .Фр. Жолио-Кюри', mЧЕ _,Йоан Екзарх', СУ за ХНИ ,К. Преславски',
Професионална техническа гимназия, МГ .Д -р П. Берон", Професионална rимназия по туризъм 'Проф. д-р Асен Златарев", Варненска r:.рrовска rиманизия "Георги Стойков Раковски•, Професионална гимназия по икономика
.д-р Иван Боrоров", Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 'Н.Хайтов", СУЕО .АС Пушкин"
- училища без разкрити превантивни кпубове
• Церемония „Младите хора и бъдещето"
Церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенц.-.я ка рисковото поведение сред деца и млади хора
, Годишна доброволческа среща по повод „5 декември - МеждУНароден ден на доброволеца"
• Обучителни школи за ученици, работещи по метода"връстници обучават връстници"

10548

10 548

6 000

6 000

.

Изследователска програма ,Епидемиология и профил на острите интоксикации, дължащи се на улотреба на психоактивни вещества"
Изm,лнител: сдружение .Живот без алкохш�"

9

10

111.

12

IV.

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание скnючен договор между Общината и сдружението.

Програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност
Изnълнител:сдружение ,Съучастие"
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание скnючен договор меж;цу Общината и сдружението.

ПРЕВАНТИВНИ КАМПАНИИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩНОСТТА
(д.21221239 „МЕСТНА ДЕЙНОСТ -ПРЕВЕНЦИИ")

1
Дейностите се организира; от дирекция .Превенции', съвместно с Общинасия сьзеr rю наркотичните- Варна (ОСНВ), Общинска КDМИСИЯ за борб"а срещу противообщеспените прояви на малалетните и неrтълнолетните
(ОКБППМНJ, Мес:тна комисия за борба с трафика на хора - Варна (МКБТХJ, Консултативен c-.eer rю превенция на ХИВ/СПИН

13

- Кампания посзетена на .меж�:wнароДfiия ден за безопасен инreptter', в партньорство с Национаnен център за безопасен интернат
- Кампания .Закьде пыуваш?", в партньорство с Национглната IDМИСИЯ за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Бюра no труда- Варна, средни и висши учебни заведения, НПО и медии
- Кампания ,Опри�и дни на rmмисиитв за борб"а срещу nротиsообщестаените nрояв111 на малолетните и неnълналеrните', в партньорство с ОД на МВР и училища
.Не 11.Юфирай ако си пил!', в партньорство с ОД на МВР- Варна, сектор ,Jlътна полиция', Областен отдел ,Автоообипна админw::трация", Асоциация за защита на эалраховани и пострадапи при
- Информаt\И()нна кaмnatWt
пътно траксnор:тни произшествия, варненски училища и университети,
НПО и др.
- Съсrезание - викrорина ,Вакащия, здравей! Да иrраем безопасна', в партньорство с ЦКБ!lПМН, ОД на МВР- Варна и училища.
t.едмица посвеrена на .17 май - Международния,ден за C-DПJ)!f.lacтнix:r сьс *Е!ПiЭТИТе от ХИВ/СПИН', в партньорства с РЗИ -Варна, W- Варна, НПО
- Ка№Jания rю rювод .26 юни- Ме,1Щународен ден против уrютребаrа и търrовията с наркотици", в партньорсnзо с ОД на МВР, здравни заведения, средни и висши учеffни заведения, НПО и медии
- Кампания .синьо сърце", посветена на .ЗО юли - Международния ден за борба с: трэфи� на хора", в партньорство с Националната юомисмя за борба с трафи� на хора, ОД на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и
медии
- Ляmа антиСПИН кампания, в партньорство с РЗИ - Варна, МУ - Варна, организации, работещи по Национална;а програма за превенция и контрQП на ХИВIСПИН и СПИ 2017-2020 r.
- Кампания no повод ,18 сжrомври- Европейски ден за борба с трафика на хора', в партньорство с Нацlllонапната комисия за борба с трафИ\18 на хора, ОД на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и медии
- Кампания по повод, 1 декември - Световен ден за борба сьс СПИН", в партн.орство с РЗИ- Варна, МУ- Варна, организации, работещи по Наt\И()нглната програма за превенция и IФНТрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 r.
- Друrи национални кампании на местно ниво

6000

6000

114820

114 82D

ВСИЧКО "ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНUИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАПИ ХОРА· 202D"

Г\

\,J:.�.... J

Директор /••••••••••••••

Светлана Коева

п

кьм

/

!

31.12.2020
16548
98 '112

114820

отчеткьм
31.12.2020
16 548
98'112
114 820

§

§ 10-00
45-00

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОБЩИНА ВАРНА ПРЕЗ 2020 год.

NO

I

1

II
1
2
III

1
2

IV
1

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

ПРОЯВИ

Отчет към
31.12,2020 г.

Повишаване квалифи1сацията на педагогическите специалисти на училищно, общинско и
национално ниво на принципа за приемственост и надграждане на компетенции
Насърчаване на l<валификационното развитие на
педагогическите специалисти в ДГ, училища и ЦПЛР с цел
1 260
1 260
осъвременяване и
ра з ш и р
яване на л
.,,,..�пете,.11ии
к ючов
ит е и м
Усвояване на нови методи и подходи в учебно-възпитателния процес, подкрепата за личностно
развитие и управление на образованието
Усъвършенства е на управленските компетенции на
н
директорите на дг, учи ища и ЦПЛР
л
Организиране на "Първи международен образователен
форум - Варна"

51 235

51235

2 000

2 000

Осигуряване на устоltчива подкрепа при организиране на доказани и иновативни проекти в
сферата на образованието
Участие на варненските учители в XVI Спарта1<иада на
учителите
Месец на наук та - § 45 00
а
Насърчаване на постиженията
Награда "Млад учител" във връзка с 5.Х - Международен
ден на учителя и 1.XI - Ден на народните будители
ВСИЧКО ПО ПРОГРАМА

Рекапитулация на разходите по параграфи:

27 470

27470

5 000

5 000

б 900

6 900

93 865

93 865

Уточнен план
към 31,12,2020 г.

Отчет към
31.12.2020 Г,

местна дейност 389
§ 10-00
§ 45-00

всичко м.д.

389

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА '("�-���""""""'""
Директор на дирекция "Обр о ание и младеж1<и дейности"
'1{
rr

/)

.,Съгласувал:
· , . f1ч
V
Анна Ни1(олова - н алник отдел,"УФР"
\_

88 865
5 000

88 865
5 000

93 865

93 865

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ
НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
В ОБЩИНА ВАРНА ПРЕЗ 2020 rод.
NO

Уточнен план
към 31.12.2020 r.

ПРОЯВИ

Отчет към
31.12.2020 r.

Стимулиране на деца с изявени дарби по чл.10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби чрез предоставяне на стипендии
II

Друrи мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

1.

Участие в международни олимпиади, конкурси и състезания, м.д.
389, § 42-19

2.

Еднократно финансово подпомагане за класиране в конкурси

2 000

2 000

10 650

10 650

Мерки за насърчаване творческите заложби и научни търсениянастудентиот варненските ниsе ситети
1

Стимулиране на студенти от варненски университети, § 10-98

IV

Други мерки за стимулиране на ученици от 6арненските училища
Общински ученически конкурси, организирани от Центрове за
подкрепа за личностно развитие: Общински детски комплекс и
НАОП "Николай Копе ник" СУ "Св.Климент Ох идс1<и"
Подпомагане участието на ученици в международни оруми и
организиране на конкурси, конференции и семинари на общинс1<0

1
3.1

9 000

9 000

12 000

12 000

6 463

6 463

Ac�"+
('tli�i3P. lffA�J5119ABAHE�Н
Шbl
1и�
t:J
f
r;;
т1
c
i<W
*:
J&�:
i

с

-----

Уточнен план
Отчет към
31.12,2020 r .
към 31,12.2020 r.
..._________.._________...1
местна дейност 389
в т.ч. §02-02
4 360
4 360
§05-00
436
436
§10-00
33 317
33 317
2 000
2 000
§42-19
§45-00
63 000
63 000
103 113
103 113

Рекапитулация на разходите по параграфи

п

в(
ЛИЛИЯ ХРИСТО ....�, ··............,,,.,,.

� азование и мnадежки дейности"
Директор на диреп�я „уб
Съrласувал: ''-til-t:
....._
Анна Николова - н\7алник'отдеJJ. "УФР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕЗ 2020 год.

№

1
2

Уточнен план
КЪМ 31.12.2020 Г,

ПРОЯВИ

Подпомагане на зрелостници и студенти
Осигуряване на безплатни учебници, помагала, дидактични
материали и учебни пособия за деца и ученици в
не авностойно со иално положение
Лятна ваканционна школа при Първо българско училище
Ва на - 45-00

ОТЧЕТ кьм
31.12.2020 г.

570

570

645

645

5 000

5 000

5 000

5 000

4

Програма "Театрална работилница "Усмивка" - § 45-00

5

Дейности в изпълнение на ПМС100 Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна
училищна възраст.Реализиране на подкрепяща, медиаторска
програма в районите на град Варна. - § 45-00

10 000

10 000

6

Реализиране на общински дейности, свързани с културата,
занаятите и обичаите на различните етноси с деца и ученици
със СОП и в неравностойно положение:
Международен ден на рамите, Православни християнски
традиции, Заедно пеем и танцуваме, Подай ръка, Коледни и
други празници

3 000

3 000

7

Провеждане на инициативи за повишаване на интереса на
учениците към училищните библиотеки чрез клубни
дейности и подаряване на детски книги и др. м-ли

1197

1197

50075

50 075

ВСИЧКО ПО ПРОГРАМА:

Рекапитулация на разходите по параграфи

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

ОТЧЕТ към
31.12.2020 r.

---------�-------...

местна дейност 389
4 307
4 307
529
529
25 239
25 239
0 _______2....;о_о;;...о--10
§45-00....______2_0_0_0 ....
50 075
50 075

в т.ч. §02-02
§05-00
§10-00

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА .......

t"'tf' ...............

Директор на дире ция '·Об
ование и младежки дейности"
к
/
.

(} ...

/

v
Съгласувал:<....,,
Анна Николова - н�алник отдел "УФР"

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2020 год.''

NO

ПРОЯВИ
ВСИЧКО ПРОЯВИ

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

Отчет
кьм 31.12.2020 r.

114 105

114 105

70 660

70 660

"Радио Варна"-медийно отразяване на младежки културни,
спортни и обществени прояви

30 700

30 700

"Регионален телевизионен центьр - Варна" - медийно отразяване
на младежки културни, спортни и обществени прояви

36 000

36 000

3 960

3 960

18 991

18 991

5 125

5 125

13 866

13 866

1965

1965

675

675

1 290

1 290

11042

11042

ИНФОРМАЦИОННА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

РРС Варна БНР-излъчване на образователно предаване "Отличен
6"

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ
4 Тренинги 1 обучения, концерти, изложби и др.

Други партньорски в т.ч. и международни инициативи,
5 възникнали през годината
ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6

Доброволчески кампании, инициативи и обучения

7

Международен ден на доброволеца
ИНИЦИАТИВИ ЗА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА

8

Дейности с франкофонски центьр Варна

5 640

5 640

9

Дейности по програма „Родолюбие и военно - патриотично
възпитание"

1 402

1 402

4 000

4 000

11447

11447

11 Национално младеж1<0 състезание „Ка1<во? Къде? Кога?"

2 997

2 997

12 Национален студентс1<и фолклорен фестивал

8 450

8 450

274 193

274 193

5 400

5 400

144 554

144 554

23 000

23 000

10 693

10 693

10 Кампания „Бъди грамотен"
СЪСТЕЗАНИЯ И ФЕСТИВАЛИ

ВСИЧКО СУБСИДИИ ПО § 45 00 в т. ч.:
13 Доброволчески стажове - СУБСИДИИ §45 - 00
14 Проекти на неправителствени организации -СУБСИДИИ §45 -00

1,цеиности по споразумение за сътрудничество между оарненска и
Великопреславс1<а Света Митрополия и Община Варна 15 Фондация „Човек на фокус" - СУБСИДИИ §45 -00
Младежка инициатива „Академия Иноватор"- Фондация

16 „Иноватор" - СУБСИДИИ §45-00

Младежка инициати1За „Социално предnриемачество,
равнопоставеност и заетост"- СНЦ „Моят град" - СУБСИДИИ §4517 00
Младежка инициатива „Варненска академия за младежко
предприемачество"- Асоциация „Образование, иновации,
18 развитие, Варна" - СУБСИДИИ §45-00

18 000

18 000

14 000

14 000

16 000

16 000

15 000

15 000

21 „младежка организация България в Европа" - СУБСИДИИ §45-00

5 546

5 546

Младеж1<а инициатива „Стартъп - младежко предприемачество"22 СНЦ „Споделено работно Мf!сто" - СУБСИДИИ §45-00

7 000

7 000

Младежка инициатива „Младежко пространство ХамелиОN"- СНЦ
23 „Няма невъзможни неща" - СУБСИДИИ §45-00

8 000

8 000

Младежка инициатива "Грижа за околната среда - грижа за
н
24 бъдещето" - снц варнаЛаб"- СУБСИДИИ §45-00

7 000

7 000

19 399

19 399

12 559

12 559

6 840

6 840

26 643

26 643

27 Медицински университет „Проф.д-р п.столнов-§61-02(-)

9 416

9 416

28 Технически университет - Варна-§61-02(-)

2 148

2 148

12 466

12 466

2 613

2 613

434 340

434 340

Младеж1<а инициатива „Децата на Варна рисуват"- СНЦ
19 „Славянски културен център" - СУБСИДИИ §45-00
Младежка инициатива 11Здраве и древни лечителски практики във
Варна"- СНЦ „Музей за история на медицината - Варна" 20 СУБСИДИИ §45-00
Младежка инициатива „Варна с безопасни улици"- СНЦ

ВСИЧКО СУБСИДИИ ПО § 43 - 01 в тч.:
.
25 ВСУ "Черноризец Храбър" -§ 43-01
26 Висше училище по мениджмънт - Варна - § 43-01
ВСИЧКО ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ
§61�02(-) в т.ч.:

по

29 ВВМУ „н.й.Вапцаров"-§61-02(-)
30 Колеж по туризъм - Варна-§61-02(-)
ВСИЧКО ПО ПРОГРАМА "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 2020 г.":

Уточнен п.nан
Отчет
Рекапитулация на разходите по параграфи: ,__к_ъ_м_з_1_._12_.2_0_2_о_г_. _ _.__к_ъ_м_з_1_.1_2_._2_0_2_о_г_. .........,
местна дейност 369

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

§02-00

1 394

1 394

§05-00

106

106

§10-00

111 807

111 807

§42-19

798

798

§43-00

19 399

19 399

§45-00

274 192

274 192

д.369

407 696

407 696

§61-02(-)

26 644

26 644

всичко

434 340

434 340

.
"·J··\}J ........................
ние и младеж1си дейнос и"

Директор на дирекция
• ,7 "С\браз
' /

Съгласувал:
Анна Николова - на{jлник отдел УФР

т

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Общински програми

Уточнен план и отчет към 31.12.2020 г.

/в лв./

NO

ПРОГРАМА

ИЗПЪПНИТЕЛИ

1

"Аз успявам"

2

Уточнен план

/в лв./
Отчет към

кьм

з1.12.202ог.

„МЦРСМ 1 - ВАРНА" ЕООД

19 936

19 936

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302

"Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на
гръбначните изкривявания"

„МЦРСМ 1 - ВАРНА" ЕООД

19 943

19 943

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302

„Хипотерапия и рехабилитация на
деца с увреждания и проблеми в
развитието"

„МЦРСМ 1 - ВАРНА" ЕООД

25 000

25 000

469 "Други дейности по
здравео пазването", § 4302

30 960

30 960

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4 302

20 000

20 000

469 "Други дейности по
здравео пазването", § 4302

9 640

9 640

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302

469 "Други дейности по
здравеопазването",§ 4302

31.12.2020г.

Дейност,§

СБАЛОЗ ""МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД
4

"Скрининг на заболявания на
щитовидната жлеза "

ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА"" ЕООД
ДКЦ 3 ЕООД
ДКЦ 4 ЕООД

"Профилактика на женското здраве"

СБАГАЛ "ПРОФ.Д-Р Д. СТАМАТОВ"
ЕООД

дкц "Св. Иван Рилски" Аспарухово
ЕООД

6

"Скрининг на преканцерози на
маточната шийка"

СБАЛОЗ ""МАРКО А. МАРКОВ"" ЕООД
ДКЦ 3 ЕООД

"Скрининг на очни заболявания"

СБОБАЛ ВАРНА ЕООД

29 998

29 998

8

"Профилактика за рака на гърдата"

ДКЦ 5 "СВ. ЕКАТЕРИНА""ЕООД

25 000

25 000

9

"Детско дентално здраве"

"Дентален център 1" ЕООД

15 000

15 000

10

„Ранно откриване, превенция и
профилактика на усложненията от
диабета - диабетно стъпало"

ДКЦ 4 ЕООД

6 291

6 291

469 "Други дейности по
здравеопазването",§ 4302

11

"Профилактика на онкологични
заболявания"

СБАЛОЗ "МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД

12 015

12 015

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302

12

"Психосоциална подкрепа на лица,
зависими от психоактивни вещества"

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА" ЕАД

75 000

75 000

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 4302
469 "Други дейности ,по ·
здравеопазването", § 4302

NO

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

13

"Зеленият двор на Варна"

МУ „ПРОФ. Д-Р. ПАРАСКЕВ СТОЯ НОВ"
ВАРНА, ФОЗ

14

"Грижа за деца с диабет и редки
заболявания"

ВАРНЕНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Всичко

Уточнен план
към

Отчет към

31.12.2020г.

Дейност,§

25 000

25 000

469 "Други дейности по
здравеопазването",§ 61
02 (-)

14 900

14 900

328 683

328 683

31.12,2020г.

469 "Други дейности по
здравеопазването", § 45
02

Директор на Дирекция "Здравеопазване":

(Ааасrасия Гоорсиова д.п./

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма „АЗ УСПЯВАМ" 2020 r.
лв.
ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 r.

Отчет към
31.12.2020 r.

Дейност,§

,,Аз успявам"

,,МЦРСМ 1ВАРНА" ЕООД

19 936

19 936

469 „Други дейности по
здравеопазването", §
43-02

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло
и свързаните с него заболявания сред ученици.
Деца, при които е установено наднормено тегло или затлъстяване са насочени към специалисти в
„МЦРСМ 1 Варна" ЕООД, където са проведени необходимите специализирани прегледи и занимания по
лечебна физкултура.
През 2020 г. са обхванати 222 деца и ученици от варненските детски градини и училища, с
наднормено тегло и съпътстващи проблеми, разпределени по пол и степен на затлъстяване както следва:

Брой деца, разпределени по степен на
затлъстяване
70

62

60
50

1-ва степен

38

40

[J 11-ра степен
' 111-та степен

30
18

20
10

о

18

10

5

1
Момчета

IV-тa степен

17

11 V-та степен

Момичета

На всички е направено изследване с апарат „Танита", който показва актуалното тегло в момента,
процент мастна тъкан, вода, дневна нужда от калории.
Измерванията на теглото и БМИ в % са в началото и в края на заниманията. От всички 222 деца,
участвали в програмата само при 9 е незначителна редукцията на теглото - около 400 гр.
Извършени са 222 биохимични изследвания на кръвна захар, холестерол и триглицериди, като не
са констатирани отклонения от нормата.
Курсът по кинезитерапия обхваща една серия от 15 дни гимнастика в салоните по ЛФК на
Медицинския център по предварително изготвени от рехабилитаторите два варианта на оздравителни
програми, като в процеса на работа се променят спрямо индивидуалните потребности на всяко дете.
На всички деца е назначено диетично хранене по индивидуално разработен диетичен режим.

Програмата „Аз успявам" успешно се реализира от 2007 г., като до момента през нея са преминали
около 4 730 деца.
Постигнатите резултати доказват актуалността и голямото практичес1<0 значение на общинската
програма „Аз успявам" за подобряване на здравословното със'!',ояние на учащите се и осъществяване на
-7
техния „здравен потенциал".
Директор на Дирекция „Здравеопазване": .........."'................ 1 . ..
/Ана,ртасия ГеорГJИева д.п./
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ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОТЧЕТ
на
Общинска програма
,,Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания" 2020 r.

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 r.

Отчет към
31.12.2020 r.

Дейност,§

„Добър естетичен вид и
комфорт чрез
профилактика и
лечение на гръбначните
изкривявания"

,,МЦРСМ 1ВАРНА" ЕООД

19943

19 943

469 „Други дейности по
здра веопазването", §
43-02

лв.

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания и
деформации на гръдния кош.
Ученици от варненските училища, при които е установен проблем - гръбначни изкривявания или
неправилна стойка от училищните лекари, са насочени към специалистите в „МЦРСМ 1 Варна" ЕООД,
където са проведени необходимите специализирани прегледи и занимания по лечебна физкултура.
През 2020 гад. са обхванати 259 деца - момчета и момичета с гръбначни изкривявания -Skoliosis 1-ва степен.
От тях разпределени по възраст и пол са както следва:
Брой деца със Skoliosis - 1-ва степен,
разпределени по възраст
127

140
120
100

Момичета

111 Момчета

80
60
40

10
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до 7 години

ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

11

над 15 годи ни

За уточняване цялостното състояние на костната система на всички участници са направени
плантограми.
Открити са 77 отклонения във формата на стъпалото - 18 с повдигнат свод (1 О момчета и 8
момичета) и 59 с плоскостъпие (44 момчета и 15 момичета).

Брой отклонения във формата на стьпапото
· Повдигнат саод

!i! Плоскостъnие

След направените изследвания и установяване на диагнозата, децата с патологични промени са
насочени към салона по ЛФК. Там са извършени необходимите упражнения за тонизиране на
мускулатурата на стъпалото. Успоредно с това са дадени и препоръки за изработване на индивидуални
стелки за коригиране на проблема.
Заниманията по лечебна гимнастика са проведени по специално изготвени индивидуализирани
програми под ръководството на рехабилитатор. В процеса на заниманията гимнастиката е коригирана
спрямо индивидуалните възможности и потребности на децата.
В края на спортните занимания са дадени препоръки на родителите за ежедневен конrрол върху
правилната стойка на детето, както и изпълнение на упражнения в домашни условия, комбинирани с
плуване.
Извършени са 1<0нтролни прегледи и измервания на гръбначен стълб и витален капацитет на всички
участници, включени в програмата, след завършен курс по лечебна гимнастика.
..

/\

Директор на Дирекция „Здравеопазване":........ ......... " ,. .....
tстасия rfоргиева д.пJ

/

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ

на
Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието" 2020 г.
лв.
ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

Отчет към
31.12.2020 г.

Дейност,§

„Хипотерапия и
469 „Други дейности по
рехабилитация на деца
,,МЦРСМ 125000
25 000
здравеопазването",§
с увреждания и
ВАРНА" ЕООД
43-02
проблеми в развитието"
Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на
децата с коне и езда. Тя е предназначена за деца с увреждания. Световният опит категорично доказва, че
деца с увреждания и проблеми в развитието се повлияват добре от този вид терапия. Терапевтичната
езда подобрява качеството им на живот, като ги извежда на открито, раздвижва ги и подобрява тяхното
емоционално и физическо състояние, има силен положителен психологически ефект. В ездата участват
всички групи мускули. Доказано е, че 11 О - те импулса, предавани от коня, действат едновременно, както
върху тялото, така и върху мозъка на детето.
Изпълнението на програмата се осъществява от 2019 г., като дава много добри резултати.
През 2020 г. са прегледани и консултирани от екип специалисти в „МЦРСМ 1 - Варна" ЕООД 44 деца
и въз основа на придружаваща медицинска документация и състоянието на децата в момента, им е
препоръчана хипотерапия. Децата са със следните заболявания:
• Разстройство в развитието на речта и езика - 13 деца;
• Аутизъм - 13 деца;
• Болест на Даун - 3 деца;
• Вродени аномалии и ДЦП - 7 деца;
• Други разтройства в развитието - 3 деца;
• Други неврологични увреждания - 5 деца.
Заниманията са проведени на конна база „Виница" по определен график и под вещото ръководство
на двама сертифицирани инструктори и медицинско лице, спрямо индивидуалните потребности на
детето. Честотата и продължителността на ездата зависят от заболяването, възрастта и други фактори, с
които се съобразяват специалистите.
През отчетния период са проведени общо 407 процедури хипотерапия. Резултатите при по-голяма
част от децата са повече от положителни. Най-ярък пример за това са следните случаи:
• М. С., 5 год. - проговори разбираемо, стабилност в походката:
• А. П., 6 гад. - преодоля страха от коня, изключително емоционална и контактна;
• С. М., 4 год. - по-контактна и говори с пълни изречения;
• В. Л., 4 год. - контактна, вече държи гърба си изправен.
Дирекция „Здравеопазване" ин�циира � проведе ан�sщ_а · сред родителите и отчете положителна
нагласа и удовлетвореност
от общинската проfрама.
/ ,
.
.
!'

Директор на Дирекция „Здравеопазване"\ ...... 7.................. ..

:

lt"T°""

Георtев• д.пJ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма „Скрининr на заболявания на щитовидната жлеза" 2020 г.

ЛВ,

ПРОГРАМА

"Скрининг на
заболявания на
щитовидната жлеза"

ИЗПЪЛНИТЕЛ
А З "МАРКО
О
СБА.ЛМАРКОВ"
ЕООД
ДКЦ 1 "СВ.
КЛЕМЕНТИНА"
ЕООД
ДКЦЗ ЕООД

Уточнен
план към
31.12.2020 г.

Отчет към
31.12.2020 г.

30 960

30 960

Дейност,§

469 „Други дейности по
здравеопазването",§ 43·
02

ДКЦ4 ЕООД

Скринингы, ранната диагноза и профилактиката са изключително важни при болестите на
щитовидната жлеза.
По данни от проведени проучвания на специалисти ендокринолози, всяка четвърта българка има
проблем с щитовидната жлеза. Според ендокринолозите, най-застрашените възрастови групи са между
25 и 40-годишна възраст. Болестите на щитовидната жлеза са широко разпространени като до голяма
степен оплакванията при тях могат да се свържат и с други заболявания, като началото на едно такова
заболяване не е много демонстративно. Друг важен факт е това, че жените боледуват от 8 до 10 пъти по
често от мъжете. През последните години се забелязва устойчиво повишение на честотата на
заболяванията на щитовидната жлеза, водещи до хормонална дисфункция, скъпоструващо и
продължително лечение, инвалидизация и усложняване на други съпътстващи заболявания.
По програмата са прегледани общо 1032 жители на Община Варна. От програмата са се
възползвали 20 мъже на възраст между 30 - 50 г., при които не са открити патологии.
Жените, които са преминали по програмата са 1012 и съставляват 98 % от всички прегледани. При
(
517 51 %) от тях е открита патология. Най-често проблемите се изразяват в различни по състав и
количество възли, кисти, надозни струми, увеличена щитовидна жлеза или с нехомогенна структура,
тиреодит на Хашимото и др. При 12 от жените проблемите са свързани със злокачествени образувания.
Директор на Дирекция „Здравеопазване": ............../" ......... .
/Анас;'асия Г�орrиева д.п./

.l

\

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОТЧЕТ

на
Общинска програма „Профилактика на женското здраве"
2020 г.
лв.
Програма

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
ъм
к 31.12.2020 г.

Отчет към
31.12.2020 г.

„Профилактика на
женското здраве"

СБАГАЛ
"ПРОФ.Д-Р Д.
СТАМАТОВ"
ЕООД

20 000

20 000

Дейност,§
469 ,Други дейности по
"
здравеопазването ,§
43-02

Профилактична програма за гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография за
ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз.
В рамките на програмата са консултирани и прегледани 400 жени, при които са открити 120 патологични
находки, както следва:
•
•
•
•
•
•
•

Миома-54;
Киста на яйчника - 1 О;
Полип на женските полови органи - 16;
Тумор на яйчника - 4;
Пролапс-14;
Хиперплазия на ендометриума - 4;
Други-18.

Над 90 % процента от патологичните случаи са новооткрити и пациентките не са имали симптоми.
Дадени са насоки за лечение, съвети за допълнителни изследвания и поведение при всяка една от
пациентките, при която е открит здравословен проблем.

н
Директор на Дирекция „Здравеопазване :........ ............ ,...
/Ан,а'стасия Ге9ргиева д.п./

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма 11 Скрининг на преканцерози на маточната шийка" 2020 г.

ПРОГРАМА
"Скрининг на
преканцерози на
маточната шийка"

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДКЦ "Св. Иван
Рилски" Аспарухово
ЕООД
СБАЛОЗ "МАРКО А.
МАРКОВ" ЕООД
ДКЦ З ЕООД

Уточнен план
към 31.12.2020 г.
9 640

Отчет към
31.12.2020 г.
9 640

лв.
Дейност,§
469 „Други дейности по
здравеопазването",§
43-02

Скринингова програма за ранно откриване на преканцерози на маточната шийка, чрез извършване
на гинекологичен преглед и цитонамазка. При този метод за превенция на рака чрез откриване и лечение
на аномалии в ранна фаза, които, ако не бъдат лекувани, могат да доведат до рак на маточната шийка
при жените. Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно
участват в организирани програми, при които се прилага цитологично изследване. Девет от
десет инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ранен скрининг.
По Общинска програма „Скрининг на nреканцерози на маточната шийка" са обхванати 241 жени от
гр. Варна. На всички е извършено цитологично изследване. При 4 от пациентките е открит карцином в
ранен стадий и са насочени за оперативно лечение. При 18 от пациентките е открита nреканцероза,
насочени за проследяване и лечение. Диагностицирани са 2 полипа и 16 случая на хронични
възпалителни промени.
Директор на Дирекция 11 Здравеопазване":........

/Анrтасия Гfоргиева А,П,/

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
а
ОТЧЕТ
н
л
о
Общинска пр грама „Скрининг на очни забо явания" 2020 r.

ПРОГРАМА

и

яв
о
о из б л а
а
н
нин н н а
г
ч

кр

я"

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

СБОБАЛ - Варна
ЕООД

29 998

лв.
Отчет към
31.12.2020 г.

Дейност,§

29 998

469 „Други
дейности
по
а
втеоо"п §
а
р
д
з не ,
зва43·02

и

С Скрининговата програма е насочена към две целеви групи - деца до 18 годишна възраст и
,,
граждани над 55 годишна възраст, които все още не са диагностицирани.
Скрининга на очните заболявания при деца до 18 г. има за цел осигуряване на ранно
диагностициране на очните заболявания, което стои в основата на успешното им лечение и осигуряване
на нормалното физическо, умствено и психическо развитие на децата.
В програмата за деца до 18 г. са включени 185 деца от 4 детски градини и 119 деца са посетили

лз.

От прегледаните 304 деца, на 252 деца (82,24%) е препоръчан ежегоден профила1<Тичен преглед;
на 52 деца (17,95%), на които е открито отклонение на зрителната функция, е препоръчан пълен очен
преглед в детски очен кабинет. На 42 деца са извършени допълнителни изследвания, като при 32 от тях
са открити нарушение на зрението и са предприети мерки по лечението им.
Скрининrа на очните заболявания на граждани над 55 г. има за цел ранно откриване и
насочване за лечение на съдовите заболявания на ретината и ма1<улната дегенерация, свързана с
възрастта.
Програмата при лица над 55 год. възраст се радва на голям интерес от страна на гражданите на
Община Варна. През скрининг на очните заболявания са преминали 300 граждани на Община Варна, като
отклонения от нормата са открити на 69, извършени са им специализирани изсл�двания, поставена е
диагноза и са дадени насоки за последващо лечение.
Директор на Дирекция „Здравеопазване": ...

/1стасия Гtрmева д.nJ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ

на
Общинска програма
,,Профилактика на рака на гърдата" - 2020 г.
лв.
ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Профилактика на рака
на гърдата"

ДКЦ 5 "СВ.
ЕКАТЕРИНА"ЕООД

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

Отчет към
31.12.2020 г.

25000

Дейност,§

469 „Други
25 000 дейности по
здравеопазването",
§ 43-02

Профилактична програма свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата.
Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във
Варна. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали извеждащ информация в
45 образа. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно
образувание с много малки размери - под 3 мм. По желание на жените с открити отклонения се извършват и
допълнителни изследвания.
По програмата през 2020 г. са изследвани 401 жени.
На 75 от тях са открити термални нередности, като 74 са консултирани и изследвани на ехограф и
насочени за лечение.
С включването на допълнителни изследвания ехография/мамография от 2020 г., програмата даде
възможност за диагностициране в пълен обем.

Директор на Дирекция „Здравеопазване": ...... ..
/Ана9"Гасия Георги,ва д.п./

(

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ

на
Общинска проrрама „ДЕТСКО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ" 2020 г.
лв.
ПРОГРАМА
„Детско дентално
здраве"

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дентален
център I ЕООД

Отчет към
31.12.2020 г.

15 000

Дейност,§

469 ,Други дейности
15 000 по
здравеопазването", §
43-02

Програма за превенция и профилактика на детското дентално здраве.
Програмата е насочена към кариес-профилактика сред децата.
По Общинска програма „Детско дентално здраве" през 2020 г. са прегледани 750 деца от 3
училища и 3 детски градини, както следва:
ОУ „Константин Арабаджиев" - 56 деца;
ОУ „Добри Чинтулов" -145 деца;
ОУ „Ангел Кънчев" - 155 деца;
ДГ „Д-р Петър Берон" - 160 деца;
ДГ„Чайка" -157 деца;
ДГ „Мечо пух" - 77 деца.
От 750 прегледани деца 295 са с един или повече кариеси, като е открит и много висок процент
деца с ортодонтска аномалия - 122. В сравнение с предходни години прави впечатление повишение на
оралната хигиена, но все още не е достигнала нивото на Европейските страни.
Отпечатани са 5 000 броя ,Декларации за информирано съгласие" и брошури с препоръки и
правила за грижа за зъбите на учениците, които са раздадени в 3 училища и 3 детски градини в град
Варна.
В обхванатите от програмата училища са изнесени 14 беседи на тема „Хигиена на устната кухина".
Проведени са консултации с педагогическия перс��рм)4 броя празници на „Здравите зъбки".
Директор на Дирекция „Здравеопазване" :..........
.� ......
·
/Анаст,сия Георrиева�.п./

t.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма "Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета -диабетно
стъпало" 2020 г.

лв.
ПРОГРАМА
„Ранно откриване, превенция и
профилактика на усложненията
от диабета - диабетно стъпало"

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 г.

ДКЦ4 ЕООД

Отчет към
31.12.2020 г.

Дейност,§

469 „Други
т по
ейнос и
6 291 ддр
з авеопазванет
о",§ 43-02

6 291

Скринингова програма за ранно откриване на усложненията от диабета, водещи до развитие на
диабетно стъпало.
Много усложнения могат да бъдат свързани с диабета. Той нарушава кръвоносно-съдовата
система, засяга много области на тялото, като очите, бъбреците, нервната система и др. При част от
хората с диабет, се развиват проблеми със стъпалата, свързани с болестта. Състоянието на т.нар.
диабетно стъпало се развива като комбинация от различни причини.
Консултирането на пациентите с повече от едно усложнение е затруднено, особено за тези с
ортопедични оплаквания. Поради тази причина програмата предостави комплексна грижа за лица с
диабет, в това число здравно-образователни мероприятия, създаване на регистър и др.
През 2020 г. са прегледани 57 диабетици от град Варна. На всички са изготвени специални
профилактични листи и са окомплектовани като досие, заедно с направените консулти и изследвания.
Преминали са обучение от мед. сестра във връзка с хранителният режим, двигателната активност, грижа
за краката, профилактика на усложненията и др. Извършени са 219 специализирани консултативни
прегледи, които се разпределят както следва:
Консултации със съдов хирург- 52 бр. и са извършени 48 доплерови сонографии.
Ортопедични консултации - 56 бр. пациенти, като на 18 от тях са назначени специални стелки и
обувки.
Консултации от невролог са направени на 54 пациента, където тежка полиневропатия се потвърди в
26% от случаите. Насочени са за лечение и последващ контрол.

/7

Директор на Дирекция „Здравеопазване":

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ

на
Общинска програма
,,Профилактика на онкологични заболявания" • 2020 г.
лв.

,1

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Уточнен план
към 31.12.2020 r.

Отчет към
31.12.2020 г.

Профилактика на
онкологични

„СБАЛОЗ д-р
М.А.Марков"
ЕООД

12 015

12 015

заболявания"

Дейност,§
469 „Други дейности по
здравеопазването",§
43·02

Профилактичната програма е свързана с ранна диагностика и превенция на злокачествени заболявания.
Всяка година се разкриват нови 26 000 случая, което е два пъти повече отпреди ·20 години. Специалистите са
категорични, че честотата на тези заболявания ще нараства. При мъжете най-често се среща ракът на белия дроб,
следва този на кожата, простатата, стомаха, правото и дебелото черво. При жените най-характерен е ракът на
гърдата, следван от рака на кожата и рака на тялото и шийката на матката. При всеки тумор има етап на т.н.
локално (местно} развитие, когато той не е дал метастази. Лечебният ефект в този стадий е 100%. Не е така при
напредналите в развитието си тумори. Лечението при тях е нискоефективно и изисква голям арсенал от лечебни
подходи с голяма себестойност. Онколозите считат, че над 1/З от злокачествените заболявания могат да бъдат
предотвратени чрез профилактика.
През 2020 г. през програмата са преминали 389 жители на Община Варна, на които са извършени 299
изследвания в зависимост от рисковите фактори и наследствената обремененост. Открити са 117 патологии, както
следва:
Яйчник-12;
Простата -11;
Бял дроб - 20;
Млечна жлеза - 58;
Гастроинтестинален тракт -16.
При 12 от случаите се е наложило оперативно болнично лечение, останалите случаи са насочени за
диагностично уточняване и последващо лечение.

Директор на Дирекция „Здравеопазване" : ...........t····················
/Ан1_асия Георп,ева �\д.nJ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОТЧЕТ
на
Общинска програма
,,Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества" 2020 г.

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Психосоциална подкрепа на
лица, зависими от
психоактивни вещества"

УМБАЛ "Св.
Марина" ЕАД

Уточнен
план към
31.12.2020 г.
75 000

лв.
Отчет към
31.12.2020 г.
75 000

Дейност,§
469 „Други
дейности по
здравеопазването",
§ 43-02

Програма за провеждане на съпътстващи дейности към Програмата за лечение с опиеви агонисти
и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.
Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на
лицата зависими от психоактивни вещества /ПАВ/ и техните близки, индивидуални консултации на
родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества,
индивидуални сеанси с бременни жени, зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова
психотерапия, семейна терапия за пациенти.
Провеждането на такива допълнителни мероприятия увеличава положителния ефект от
лечението на зависими пациенти, което от своя страна е важно не само за тях, но и за техните семейства
и близки.
През 2020 г. са извършени 1471 прегледи и консултации с психолог и психиатър на пациенти в
начален етап на зависимост от опиоиди, както и на такива с тежка зависимост, на рискови групи, както и
на роднини и близки на зависими или на такива от рисковите групи, както следва:
на родители и
на родители и
ли
зки на лица, за
б
близки
на
а
н пациенти
на бременни
зависими от
l<ОИТО има
КОНСУЛТАЦИЯ:
пациенти
жени, зависими
ПАВ
зависими от
подозрение за
към хероин
ПАВ
ПАВ
с
реба
злоупот
722
37
41
с психиатър
612
27
28
с психолог
През 2020 г. се наблюдава тенденция към увеличаване на общия брой новодиагностицирани
пациенти със зависимост към опиати. Специфичния начин на живот, свързани с противоепидемичните
мерки, тревожността и стресът, които съпътстват обстановката, показват пряка корелация с повишения
брой пациенти, злоупотребяващи с „тежки драги". Работата в програмата е помогнала на пациенти в
ранен етап на зависимостта да не задълбочат проблема си и отново да възстановят социалното си
функциониране и да се върнат на работа.
Отчита се намаляване на броят на бременни пациентки със зависимост, което вероятно се дължи
и на подобрената сексуална култура на пациентките, обхванати от програмата. Работата с близки на
пациенти е важен фактор за успешното лечение на зав�имрстта.
Директор на Дирекция „Здравеопазване'': ........
/Анаст9сия Георr�ева д.п./

l

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма „Зеленият двор на Варна" 2020 г.

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Зеленият двор на
Варна"

МУ „ПРОФ. д·Р.
ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ"
ВАРНА,ФОЗ

Уточнен план
към 31.12.2020 г.
25000

Отчет към
31.12.2020 г.
25 000

лв.

Дейност,§
469 „Други
дейности по
здравеопазването",
§ 61-02 (·)

„Зеленият морски двор на Варна" е проект на Катедрата по хигиена и епидемиология при
Факултета по обществено здравеопазване на МУ ,,Проф.д-р Параскев Стоянов", стартирал през 2018
година, като от 09.04.2019 г. след подписване на договор между Община Варна и МУ-Варна се финансира
и като Общинска програма „Зеленият двор на Варна".
Изпълнението на програмата се осъществи от екип специалисти и доброволци към Медицински
университет ,Лроф. д-р Параскев Стоянов", Факултет по обществено здравеопазване, в сградата на
,,Морско казино" гр. Варна.
Програмата е насочена към ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото,
емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване
,,родители-деца-специалисти", разработен от Франсоаз Долто.
Проекта набира все по-голяма популярност сред младите майки на град Варна, като подпомага
процеса на адаптация на децата при постъпването им в детска ясла и детска градина.
През 2020 г. са отчетени 878 посещения на социализиращи (адаптиращи) се деца от 0-3 години и
420 психоаналитични консултации на семейства с дете в риск.
Най-често срещаните проблеми, по които работят специалистите, са липсваща или ограничена
вербална комуникация родител-дете; забавено развитие на речта; агресивно поведение на децата към
връстниците им; подценени етапи от детското развитие; повишена тревожност при раздяла; несигурна
привързаност; емоционална нестабилност.

Директор на Дирекция „Здравеопазване"

'""'------,----"""'
настасия rе+ргиева д.п./
/
i
'

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТЧЕТ
на
Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" 2020 r.
лв.

ПРОГРАМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

нГрижа за деца с
диабет и редки
заболявания"

ВАРНЕНСКО
ДРУЖЕСТВО ПО
ДЕТСКА
РИНОЛОГИЯ
К
О
Д
Н
Е

Уточнен план
към 31.12.2020 r.

Отчет към
31.12.2020 r.

14900

14 900

Дейност,§
469 „Други дейности по
здравеопазването",§
45-02

Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното
обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки ендокринни заболявания в
детски ясли, детски градини, училища и социални заведения.
С изпълнение на програмата в дългосрочен план се подобряват грижите за децата с диабет в
детските, учебните и социалните заведения на територията на Община Варна. Родителите на деца с
диабет няма да напускат работа, за да измерват нивата на кръвната глюкоза и поставят инсулин в
детските ясли, детските градини, училищата и социалните заведения. Обучените медицински
специалисти придобиват допълнителни знания и увереност в ежедневната си работа с деца с диабет и
редки ендокринни заболявания. Всичко това води до подобряване здравето, качеството на живот и
самочувствието на децата с диабет, да се чувстват равнопоставени с всички останали деца.
В Община Варна са обхванати 66 деца с диабет посещаващи детски и социални заведения и
училища.
При осъществяването на програмата са изготвени индивидуални планове за всяко от 66-те деца,
свързани с поведението на мед. специалисти, педагози и родители при ежедневната им грижа и
адекватно поведение при повишение/понижение на кръвната захар и свързаните с това състояния.
Проведени са 4 обучителни семинари на медицинските специалисти за придобиване на
допълнителни знания и увереност в ежедневната им работа с деца с диабет и редки ендокринни
заболявания.
Проведена е анкета с присъстващите на обученията медицински специалисти с цел отчитане
успеха на програмата. Резултатите са въведени в статистическа програма и намират отражение в
заснетия филм за работата и прогреса на програмата.
Директор на Дирекция „Здравеопазване":.....
·····т·· ....
/Ан,стасия Гео�rиева д.п./

(

ПРИЛОЖЕНИЕ NOS

Център за общесrвена подкрепа, с капацитет 100 места, на yn.
пr.с.Раковски"NО62 предоставя комплекс от социални услуги эа деца и
семейсrва в риск - семейно консултиране, семейно планиране, услуги по
nревенция оmадането от училище, nревенция и подкрепа на деца-жертви на
насилие, работа с деца със специални обраэователни потребности.
100 места х 3 685 nв. = 368 500 nв., в т.ч. преходен остатък
(Компnекс за социаnни ycnynt эа деца и семейсrва - аторостепеnен
разпореди теn)

393 527

376 196

122 604

118 560

з

Центърът за общесrвена подкрепа е с капацитет 60 месrа. Предосrавя се комплекс
от социални услуги за деца и семейсrва в риск - семейно консултиране, семейно
планиране, услуги по превенция оmадането от училище, превенция и подкрепа на
деца-жертви на насилие, работа с деца сьс специални образователни noтpeбнoCJlll.
Управлението и nРедоставянето на услугата е ВЪЭJ1Ожено �1а Фондация
"Вnадисnавово", гр.Варна, ж.к. "Вnадисnав Варненчик", yn. "Гурrуnит'' N07
60 месrа х 3 685 nв. = 221. 100 пв.

230 325

230 325

4

Центърът с капацитет 80 места предоставя комплекс от социални услуги эа деца и
семейства в риск - семейно консултиране; семейно планиране; успуги по
превенция отпадането от училище; превенция и подкрепа на деца-жертви на
насилие; работа с деца сьс специални образователни потребности. Управлението и
ff
nредосrавянето на услугата е ВЪЭJ1ожено на Фондация "ВЛадиславово , гр.Варна,
ул. 'Турrулятff №7
Услугата се предоставя от Фо ндация пВnадисnавово" на yn."Народни
будитеnи" NO 5, ет.2
80 места х 3 685 пв. = 294 800 nв.

307 100

307 100

5

д.527 - Звено пмайка и бебеп

в Звено �майка и бебе" с капацитет 8 места в кв. пдспаруховоп, ж.к. "Дружба"
бn.9 ет• .1 се предоставя комплекс от социални успуги, насочени IСЬМ nревенция на
изост.э.вянеrо; подкрепа и nодспон на самотни майки и бременни жени в
nоспедните месеци на бременносттэ, работа с близки и ро,11,нини на лицата, при
които съществува риск от изоставяне. (Комnnекс за социални ycnynt за деца и
семейсrва - второсrеnенеи разпоредитеn)
8 места х 9 516 nв. = 76 1.28 nв., в т.ч. преходен остаvък

93 154

90 259

6

д.529 - Кризисен център за
деца

241 022

241 021

Месечна издръжка эа ученици 20 места х 35 nв х 1.2 месеца = 8 400 nв., в т.ч.
преходен остатьк

17 389

2 975

Кризисният център с капацитет 10 места предоставя конмекс от социални yc.nyrи
за лица, жертви на насилие и/ипи трафик, насочени кьм эадоволяване на
ежедневните им nотребносm, временен подслон, храна и медицинска помощ,
специализирана психологическа, социална и юридическа подкрепа, иэготsяне на
индивидуални програми за социална интеграция, nодобря1Зане на
взаиноотношенияг.э и връзка със семейството. Управлението и предост.э.вянето на
услуrата е възложено на Фондация "Ес--0-Ес - семейства в риск"
1.0 места х 1.1. 569 nв.= 11.5 690 пв.

120 511

120 511

Социалната услуга "Център эа о6щесrвена подКl)еnа" с каnацитет 30 места се
предоставя на адрес - rр.Варна, yn. "Петко Сrайноа" но 7. Извършват се
комплекс от социални услуги за пица и семейсrва в риск.
30 места х 3 685 nв. = .110 550 nв., в т.ч. преходен остатък
(Компnекс за соцмаnни успуrи за деца и семейства - второстепенен
разnоредитеn)

2

д.526 - Центрове за
обществена подкрепа

7

д.529 - Кризисен център за
п ица, претърпеnи насиnие и
жертви на трафик

Yc.nyraтa Кризисен център за деца е с капацитет 20 места. Управлението е
възложено на Фондация nEc О Ес- семейства в риск".
20 места х 1.1. 569 nв.= 231. 380 nв.

Crp. l от8

18 785

18 785

8

,r семеен тип за деца и
Комплексът обединява осем Центъра за насrаняво.
младежи сьс и/или без увреждания. В тях се предоставят храна и подслон,
извършва се социална, психологическа и рехабилитацио1,1на работа с децата.
Адресьт на услугите е гр.Варна, ж.к. "Вп. Варненчик", ул. "Константин и Фружин"
д.530 -Комплекс за социаnни N<:!42 , №-42А и №42Б; кв."Изгрев' NO 364А и №- 364Б; с.Тополи, ул."Георги
усnуги за деца и мnадежи- 8
Градев" №18А и N!!18Б; с.Тополи, ул."Апександьр Тодоров"№ 38. Капацитетът на
Центъра за настаняване от
услугите е 80 места за деца с увреждания и 28 места за деца без увреждания.
семеен тип за деца и младежи 80 места х 1.5 758 nв. = 1 260 640 nв,
с и без увреждания
28 места х 1.2 717 nв. = 356 076 nв.(второстеnенен разnоредмтеп)
Иэn.пащане на месечна помощ на ученици настанени в Центрове эа настаняване от
семеен тип за деца с увреждания
87 ученици х 35 nв. х 12 месеца = 36 540 nв., в т.ч. преходен остатък

9

Социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждане" с капацитет 8 места, се предоставя на адрес гр.Варна,
ул."Ген.Колев"№- 90. Осиrуряват се индивидуални грижи в среда, близка до
семейната.
д.530 - Център за настаняване 8 места х 12 71.7 nв. = 1.01. 736 nв. год. стандарт, в т.ч.преходен остатък
от семеен тип за деца без
(Комплекс за социални усnуги за деца и семейства - JПОросrеnенен
увреждани я
разпоредител)
Изплащане на месечна помощ на ученици настанени в Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания
8 места х 35 nв. х 12 месеца = 3 360 nв.

10

Услугата "Наблюдавано жилище" се nредосr.авя на адрес; гр. 8арна
ж.к."вьзраждане" бn. 79, вх.6, ет.1., an.10. Потребителите получават
специализирана подкрепа за формиране на умения за самостоятелен и пълноценен
д.534 - Набnюдавани жиnища начин на живот, храна, подслон и подкрепа при трудовата си реализация. Услугата
се предоставя и управлява от Сдружение ,,.Гаврош".
4 места х б 750 nв. = 27 000 nв.

11

� д.S40 - Домове за стари хора

домът за стари хора пrергана" в к.к. "Св. Константин и Елена" с капацитет
100 места е специализирана инстmуция, предоставяща комn.пекс от социални
услуги на лица, навършили пенсионна възраст. 100 места х 9 035 nв. = 903 500
nв. (Коммекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана"- дсх и
ДПЛФУ - второстепенен разпоредитеп)
Домът за стари хора "Са.Иван Златоуст'"' в к.м:."Златн11 пясьци"-м-сr &аба
Апено, уn."Якоа Лемер"NО5, с капацитет 43 места, е специализирана
инстmуция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили
пенсионна възраст. Управлението и предоставянето на услугата се извършва от
43 места х 9 03S nв. = 388 S05
пвиn джио" оод.

...

12

домът за пъnноnетни nмца с физически увреждания, с капацитет 40 мест.з,
се помещава в сградата на Дом за стари хора "Гергана" в к.к. "Св. Константин и
Еnена". Предоставя комплекс от социални услуги на лица с физически
д.S41. - домове за пьпноnетни увреждания, установени с експер;но решение на ТЕЛК.
13
пица с физичесм:и увреждания 40 места х 1.0 157 nв. = 406 280 nв.
(Комплекс за социаnни ycnyrи за възрастни хора "Гергана"- ДСХ и ДПЛФУ
второстепенен разпоредитеn)

14
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д.550 - Центрове за социаnна
рехабипитация и интеrрация

д.550 - Цектр ове за социална
рехабилитация и интеrрация

Центърът за социална рехабилитация и иктеrрация за пълнолеrни лица с
увреждания с капацитет 30 места в гр.Варна, кв."Ча!iка", бn.67, вх. S
предоставя успуrи свързани с обучение в жизнени умения на младежи с умствени
увреждания; обучение на родители да се грижат и развиват потенциала на
лицата с умствени увреждания; консултиране и посредничество на родители на
лица с увреждания; спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности;
обучение на специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания.
Услугите се nредосr.авяг и управляват от Сдружение педружение за подкрепа
на пица с умсrвени затруднения".
30 места х 3 499 nв. = 104 970 nв.
Центърът за социална рехабилиrсщия и интеграция эа възрастни с увреждания с
капацитет 30 месг.� помещава следните адРес: ул. "Тодор Икономов" NO 35.
Предоставя комn.пекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социалноправни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране,
развитме на творческия потенциал, изготвяне и осьщестшоване на индивидуални
nроrрами за социално вкпючване и преодоляване на социалната изолация.
Управлението и предоставянеrо на успугата е възложено на Сдружение
"Агенция за сацнаnно развитие "Вижън".
30 места х 3 499 nв. = 1.04 970 nв.
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25 062

Цеитърът за социална рехабилитация и интеграция .- децЕJ с увреждания с
капацитет 60 места, предоСГс:lвя комплекс от социални услуги: индивидуална
работ.з с деца, психолого-педаrогическа работа, програма за деца с аутизьн и деца
с хиперактивносr и дефицит на вниманието; терапевтично-рехабилиrсщионна
работ.з с деца с церебрална парализа; плувна, игрова, музикална и арт терапия;
подготовка за интегрирано обучение; родителски групи за взаимопомощ и
подкрепа. Успугата се предоСГс:1вя от Фондация „Карми дом" във м-ст "Св.
Никола" - Виnа „Стаичов".
60 места х 3 499 nв.= 209 940 nв.

218 690

218 690

Центърът за социална рехабилиrсщия и интеграция за пъn1,�опетни пица с
увреждания е с капацитет 30 места. Предостам комплекс ar социални успуги,
свързани с преодоляването на социалната изолация и поспедващаr.1 интеграция на
лицата с увреждания: рехабилитация, социално-правни консулпщии,
образователно и професионално обучение и ориентиране, развИ1Ие на творческия
потенциал. Управлението и предостамнето на успугата е възложено на
Сдружение "Аrенция за социаnно развитие "Вижьи". Успуrата се извършва
на yn "КОзподуii" NO 27-29 и yn. "Генераn Цимерман" №35
30 места х 3 499 пв. = 104 970 пв.

109 345

109 345

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца сьс сnециаnни
о6разоватепни потребносrи с капацитет 60 места, инrеrрирани в масовите
учебни заведения предоставя комплекс ar социални услуги в няколко
направления: обучение на деца със СОП на въэрасr от 3-18 години; индивидуални
специализирани занимания; творчески занимания; групови занимания; подкрепа
на образователния процес на децата със сап - подобряване екипна-та работа
между социалния асистент, учители, директора, родителя, ученика; консултиране
на родителите, съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за
родителска взаимопомощ. Успугата се предоставя от Фондация „Радост за
наwите деца" на буn."Вn.варненчик" бп.29 вх.А /nодбnоково
пространство/.
60 места х 3 499 пв. = 209 940 nв.

218 690

218 690

Центърът за рехабилитации и интеграция за пъnнопетни пица с увредено
зрение с капацитет 40 места се намира на уп. "Петко Ста�нов п N!! 3 и
предоставя комплекс от социални услуги за пица със зрителни увреждания,
свързани с извършване на рехабилитация, изготвяне на индивидуални програми за
социално включване, обучение на лица със зритеnни увреждания а независим
живот и справяне с обичайните житейски ситуации; раэвиЕЗне творческия им
потенциал. Успуrата се управлява и предоставя от Фонда111ии "СЪnричастиеп.
40 места х 3 499 пв.= 139 960 пв.

145 793

145 793
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Ценn.рът за социална рехабилитация и иНП!грация за nъnноnетни пица с
увреден спух е с капацитет 40 меСГс:1 и се помещава на уп."Петко Стаiiнов" N!!
1. В неrо се предосrавп комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за
социално включване; развиване на творческия им потенциал /народни танци,
песенно изпълнение с мимика и жест, обучение по жесrомимичен език,
фотография. Услугата се управлява и предоставя от "Сьюз на глухите в
България".
40 места х 3 499 пв. = 139 960 пв.

145 793

145 793
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Центърът за социална рехабилиrсщия и интеграция за деца с увреждания е с
капацитет 35 места. В него се предоСГс:1вят комплекс от со111иални услуги, свързани
с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъщесrвяване на
индивидуални програми за социално включване; развиване на творческия им
потенциал. Успуrата се управлява и предоставя от Сдружение "Агенция за
социаnно развитие пвижън" на адрес: гр.Варна, ж.к.Чайка {до бn.27)
40 места х 3 499 пв. = 139 960 пв.

145 793

145 793

Центърът за социлана рехабилитация и интеграция за деца с множество
увреждания е с капацитет 30 места и предоставя комплекс от социални успуги,
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготsяне и
осъщеСТВ51ване на индивидуални програми за социално ВКJ11ЮЧване; развиване на
творческия им потенциап.Успуrата се предоставя от ЦРСIСДЛЭУ в
жк. "Вnадиспав Варненчик", уп. "Панайот КЪрджиев" 5
30 места х 3 499 nв. = 104 970 пв.

109 346

109 346
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-

д.550 - Центрове за социаnна

18 реха6иnитации и инте�-рации

-
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-

- Центрове за социална
- д.550
реха6иnитация и инте�-рация
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Crp. З от8

"11 "Св. Йоан 3nатоуст" с
Дневният център за деца и мnадежи с увреж,редосrавя комплекс от
капацитет 40 месrа на yn. "Еаnоги Георгиев" N�
социални услуги, които създават условия за цялосnю обслужване на
потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на
ежедневните, э.дравни, образователни и рехабилитационни потребносrи, както и
на потребности от организиране на свободното време и личните контакти.
40 места х 8 138 пв.= 325 520 пв.

339 087

339 087

В дневният центьр за nълнолеrни лица с увреждания с капацитет 35 места се
предоСГ<:lвят услуrи за пица с умствени затруднения над 18-годиwна възраст
без оnсьсване от семейната среда - обучение в жизнени умения, социално
подходящо поведение, комуникативни и професионални умения, практикуване,
рехабипиrсщия, арт-терапия, застъпничесrво, посреднически услуги. Управлението
и предоставянето на услуrпте е възложено на Сдружение "Сдружение за
nодм:реnа на пица с умствени затруднения". Социалната услуrа се извършва в
ремоктираната Виnа "Ривиера" м-ст "Ссlптанат" 56 А
35 места х 8 138 пв.= 284 830 nв. гад.стандарт

296 701

296 701
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Дневен център за пъпно.петни пица с увреждании предоставя комплекс от
социални услуги, които сьзд.ават условия эа цялостно обслужване на
потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на
ежедневните, э.дравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и
на потребности от организиране на свободното време и личните конr.�кти. Услугата
се управлява от Сдружение "семеен център- Мария", r�a адрес: rр.варна, кв.
�чайка�, бл.67 партер на вх.Б - часr и вх. г
25 места х s 138 пв. = 203 450 пв.

211 929

211 929
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защитеното жилище за пица с умствена иэостанаnост е с адрес уп. "Со.пун"
НО 14 ет.2. Управлението и предоставянето на услугата е възложено на СНЦ
"Ауrуст Моэер". Предоставят се услуги за б лица с лека и умерена степен на
умствена изостаналост, изведени от специализираните институции. цеnта е
формиране на умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот; изграждане
на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; коригиране на негативните
nоведенчески модели; трудова реализация на лица с ментапни увреждания.
6 места х 11 400 пв.= 68 400 пв.

71250

71250

Защитеното жилище за пица с умстве1tа иэоста1tапост се помещава в
жк. "ВЪЗ.раждане" бл. 79, вх.А, ет.1, an. l. Предоставят се услуги за 4 лица с лека и
умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализираните
институции. ЦеlГГсl е формиране на умения за самостоятелен и пълноценен начин
на живот; изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; коригиране
на негативните поведенчески модели; трудова реализация на лица с ментални
увреждания. Услуrата се предоставя и управлява от Сдруже1tие пrавроwп.
4 места х 11 400 пв. = 45 600 пв.

47 500

47 500

Защитеното жилище за пица с психични pa:зcrpoйcrv.a с капацитет 8 мест.з е
разкрито в общински апартамент, находящ се в ж.н."вn. варненчик", бп.406,
вх.23, ет.2, an.8. Цеnта е предоставяне на психо-социална подкрепа на лица с
психични разстройства и техните близки; сьздаване на умения за самостоятелен
живот; образователно и професионално обучение; рехабиJ11итация и трудова
реализация. Управлението и предоставянето на социалната услуга е вьзложено на
Асоциация за nсихосоциапна защита "Адаптация".
8 места х 11 593 пв. = 92 744 пв.

96 607

95 607
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48 372

48 372

�
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д.551 - Дневни цекrрове

-

д.554 - защитени жилища

27

� д.554 - защитени жилища
28
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д.524 - ДОмаwен социален
патронаж

·,1:iюl'.:,, . 'ili:i!i�

"домаwен социален патронаж" е комплекс от социални услуги, предоставяни
по домовете на 550 пица над 60 годишна възраст или хора с увреждания с
определена степен на увреждане. Услугите са сsьрэани с доставка на храна;
поддържане на лична-та хигиена и хигиената на жилището; съдействие за
снабдяване с технически помощни средства за попзватепи с увреждания; битови
услуги. Адрес на услугата: гр.Варна, ж.к. "Впадиспав варненчик", 6уп.
"Константин и Фружин" (в сrрадата на ДКЦ IП)
(вторастеnенен ра:зnоредитеп)

2 848 877

2 848 877

Зl5 923

3l5 923

nдомашен помощник" е комплекс от услуги, включващи обслужване на болни
sьзрастни хора и самотни пица на териториЯГсl на община Барна - 30 домашни
помощници обслужват не по-малко от 60 1ТЪJ1нолетни лица с намалена
работоспособносr над 90% и определена чужда помощ.
Домашен социален патронаж предостави топъл обяд на 515 /считано от 01.05.2020
r. - 555 места/ социално слаби лица в „Обществе1tа трапезария". Адрес на
услугата: rp. Варна, ж.к. "Вnадиспав Вар1tеичик", буп. "Константмн и
Фруж.ин" (в сrрадата на ДКЦ IП);

Стр-4 отS

2

д.S25 - Клубове на
пенсионера и инsааnида

На територияrа на Община Варна функционират � __ ,уба на пенсионера.
Ежегодно от общинския бюджет се заделят средства за възнаграждения на
уредниците, текущ ремонт, закупуване на оборудване, консумативи и материали
за клубовете.

3

д. 553 - Приют за временно
настаняване на бездомни и
социаnно сnаби nица

В Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица е
предоставен подслон, социални, здравни услуги и храна веднъж дневно без
почивни и празнични дни. Адрес: гр. Варна ул. "Петко стайнов №7
капацитет - 100 места (второстепенен разnоредитеn)

4

5

6

39 514

39 514

559 816

559 816

д• 561 - Социаnни асистенти
за деца сьс специаnни
образоватеnни потребности,
интегрирани в масови детски
градини и училища

Социални асистенти за деца със СОП интегрирани в масов�пе детски градини и
учи.лища. Финансиран и са социални асистенти за подпомагане на 120 деца сьс
специални образователни потребности. Средсrв� са за работни заплаn� и
осигуровки на асистентите, и веществена издържка за управление на услугата.
Услугата се управлява от Сдружение "Аrенция за социаnно развитие
"Вижън" . Адреса на управление на услугата е гр.варна, ул. "КНяз &орис I"
N0115, вх.3 офис 11 и офис 12, а услуга11:1 се предоставя в детските градини и
учи.л ища та.
120 места х s 800 nв. = 1 056 ооо лв.

1 056 000

1 056 000

Център за социаnна
рехабилитация м интеграция
за възрастни жени

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за въз.расrни жени с капацитет
45 места предоставя комплекс от социални услуги за възрастни жени свързани с
тяхната интеграция и социално включване чрез предоставянето на разнообразни
образователни, социални, здравни и информационни услуги в обласпа на
културата и творчеството. Центърът се намира на yn. "Проф,Державин"NО25 и
се управлява от Асоциация "да с:ьхраним жената".
45 места х 3 499 nв. = 157 455 nв.

157 455

157 455

104 970

104 970

174 950

174 950

139 960

139 960

139 960

139 960

118 625

118 625

Ресурсен център за
пъnноnетни лица в
неравностойно положение

Ресурсният център за пълнолетни лица в неравностойно положение с капацитет 30
места предоставя комплекс от социални услуги: консултативна и nсихопоrическа
подкрепа; nревенция на ранното забременяване и лиnс:а на образование при
младите жени до 29 години от ромски произход; оказване на психологическа
помощ на жени, жертви на домашно насилие и жертви на сексуален тормоз;
nрезенция на nроституцияrа и трафика на жени; осиrуряване на временен престой
за жени, nрегьрпели насилие; "телефон на довериего". Ус:.nугаr.з се управляsа от
Фондация пВладисnавовоп yn. "Сава" N02 приземен етаж в сrрадата на

дкцv

30 места х 3 499 nв. = 104 970 nв.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция заПЪJ1нолетии пица с
увреждания е с капацитет 50 места и nредосrавя комплекс от социални услуги:
социално конс:ултаn,вна дейност, медицинска рехабилитация за поддържане на
добро физическо сьсrояние на потребителите; арт и трудотерапия; музикална
терапия, рисуване и приложни дейности за развиване на двигателни умения;
психологическа подкрепа. Адрес на услуrата : rр.Варна, 1к.к. "Младост"' бn.129
А вх.2 партер управлявано от снц „Шанс за хора с увреждания".
50 места х з 499 nв. = 174 950 nв.

7

Център за сациаnна
рехабилитация и интеграция
за n"ЬЛнолетни лица с
увреждания

8

Центърът за равни възможности за ПЪJ1нолетни лица с увреждания с капацитет 40
места предоставя комплекс от социални услуrи за социално включване на хората с
Център за равни вь.змож:ности увреждания: трудотераnия - консгрукrивна и изобразителна дейносr, фотография
и приложна дейност;тренинr на самоувереността; посреднически услуги;
за nъ.nноnетни nица с
осъществяване на коН'Гсlкrи с др.органиэации. УслугаТс1 се предоставя на
увреждания
уn."Окоnчмца" N9 10 от снц ,..Шанс за хора с увреждания".
40 места х з 499 nв. = 139 960 nв.

9

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за n'Ьllнопетни nица с
увреждания/ nица с rоворноезикови нарушения сnед
мозьчна травма

Център пдомашни rрижи" за

10 оказване помощ на

вьзрастни, хронично-болни и
хора с трайни увреждания

Центърът за социална рехабилитация и инrеrрация за пълнолетни лица с
увреждания/лица с говорно-езикови нарушения след мозъчна травма с капацитет
40 места предоставя комплекс от социални услуги на �n.зрасrни с говорни
нарушения, които са сзързани с извършване на рехабилитация, изготвяне и
осьщесrвяване на индивидуални програми за социално включване. Центърът се
намира в ул. "Тодор Димов" Но 30 и се управлява от Сдружение „Младежки
Аn ианс-варна".
40 места х 3 499 nв. = 139 960 nв.
В Център "Домашни грижи" на &ъяrарски червен кръст се обгрижеат 80
въэрасrни, хронично болни, хора с трайни увреждания над 65 години, отговарящи
на поне един от следните критерии: самотно живеещи; хора с трайни увреждания
и.ли с хронични заболявания; лица, непритежаващи собственосr, която може да
бъде източник на допълнителни доходи. Услугата се nредосrавя по домовете.
Адрес на управление на услугаТсl : гр.Варна, ул. "Бр.Шкорпил" N� 3. 80 места х 1
500 nв. = 120 ооо nв.

с,р. 5отЗ

11

Обществена трапезария эа
социално сnабм граждани

12 Бизнес център за nълнолетнм
лица с увреждания

Обществената трапезария за социално слаби rpaЖJli'IHИ предоставя порция топъл
•те администрации на
обяд на 550 дуwи, опредеnени сьс сnисъци от pai
община Варна. Услугата се nредоставя от Сдруж1..
• "Здраве, култура,
самочувствие, интегрирано усrоiiчиво развитие•· с адрес: гр.Варна, ул."драва
СОболч" NO 7А
550 места /считано от 01.05.2020 г. - 650 места/х 2,БО лв. х 250 Р·АНИ
Бизнес ценп,рът за пълнолетни лица с увреждания е с каnацитет 40 МесГсl и
nредосrавя комnлекс от социални услуги, свързани с трудовата реализация на
хора�-з с увреждания: обучение за nридобиване на трудови умения и навици,
включване в курсове за преквалификация, разкриване на подходящи за тях
работни нестэ; развиване на способносппе и насърчаване на предприемачесrsото
за планиране и стартиране на собстsен бизнес, м01Ивационни тренинги. Услугата
се предоставя на адрес гр.варна, ул."Георrи Венковски" NO 16 и
бул."Вл.варненчик", бл.27 от СНЦ „Шанс за хора с увреждания".
40 места х 3 499 лв. =139 9БО ла.

381 646

381 646

139 960

139 960

Център за социална
рехабилитация и интеграция
з
13 а деца и ученици с Аисфазии
на развитието,
хиnеркинетично разстроiiство
на nовеАението

Ценп,рът за социална рехабилитация и интеграция за Аеца и ученици с
Аисфазии на развктието, хиперкинетично разстройство на поведението, съчетано
ипи не с умСП1ено изоставане и /ипи със сrереотипни движения на възраст 5-10
години е с капацитет 40 месrа.Предпага социални услуги свързани със
стимулиране и подкрепа на семействата на такива деца; ресурсно подсигуряване
на интеграцИЯ'Тсl на децата; консултиране на близки и обгр, и:ж:ващи. Услугата се
упраВJ1ява от "Сенекс" ЕООД на адрес ул. "Околчица" NОБ партер и ул.
"Околчица №17
40 меСГсll х 3 499 лв. = 139 960 лв.

139 960

139 960

Център за социална
14 рехабилитация и интеграция
за деца в неравностаiiно
положение

В Центърът за социлана рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно
положение с капацитет 30 места се предоставят комплекс от социални услуги за
деца от 7 г. - 18 годишна възраст в неравностойно положение.Услугата се
управлява от Фондация "ВЛадисnавово" на адрес ул. "Сава" №2- nр1,ВЕ,мен ет.аж в
сградата на ДКЦ V
30 места х 3 499 лв. = 104 970 лв,

104 970

104 970

Цектър "Ранна иитервенция
15 за предотвратяване на
изоставането на деца с
уврежАSния"

Центърът предоставя иновативни услуги за деца от О до 4 г. с риск от изоставане в
развитието или с диагностицирано увреждане и техните семейства - игрова
терапия, родителска вэаинопомощ, консуЛТ"ации по успешно кърмене, домашни
посещения на мобилен терапевтичен екип и др. Ycлyrar.i се предостаu от
Фондация „карин дом" във м-сr "Св. Никола" - Вила ,..Сrсlнчов ...
40 места х з ооо лв. = 120 ооо лв.

120 000

120 000

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за rrьлнолетни лица с
психични paзcrpoiicnsa

Центьрът за възрасrни с психични раэстройсrва с капацитет 25 места предосrавя
социални услуги за лица с психични пробnеми. Предлагат се рехабилитационни
дейносrи, организиране на свободното време, групи за в.за,имопомощ и др.
Услугата се управлява от фондация "Равен wанс 2001" на адрес жк
"Вл.Варненчик" /до 6.11.302/
25 места х 3 499 лв. = 87 475 nв.

87475

87 475

Център за социална
рехабилитация и интеграция
17
за П"ЬJ11tолетни лица,
злоупотребящи с алкохол

Центърът предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация:, социално-правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране за лица, злоупотребяващи с алкохол или зависими.
Услугата се упраВJ1я:ва от Сдружение "Живот без алкохол" на адрес
ул."Константин Фотинов"№12 и ул."Съборни"№-40 Втори корпус, втори етаж (ДКЦ
!)
25 места х 2 000 лв. = 50 000 лв.

50 000

50 000

Центърът за деца с психични разстройства предостаu социални услуги за деца с
психични разсrройства. Предлагат се рехабилитационни дейности, организиране
на свободното време, консултуране на б.llизки и обгрижващи. Услугата се
управлява от Фондация "Фамкnна зона" на адрес:гр.Варна, ул."Мир"№18
20 места х 3 499 лв. = 69 980 пв.

69 980

69 980

19

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за лица, жертви на насипие и
трафик

Центърът предостаu комплекс от социални услуги за лица, жертви на насилие
и/или трафик - медицинска помощ, специализирана психологическа, социална и
юридическа подкрепа, изготвяне на индивидуални програми за социална
интеграция. УслуГсПЗ се nредосrавя от фондация "ЕС-0-ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК"
на адрес: гр.Варна, ул. "Синчец" №21, 20 места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

69 980

69 980

20

Център за социална
рехабилитация и интеграция
эа лица, напуснали
пенитенциарнитезаведения

Центърът предоставя комплексни социални услуги, насочени кьм коригиране на
специфичните индивидуални проблеми и личностни дефицити на лица, напуснали
пенитенциарните заведения. Услугата се предоставя: от Сдружение "Алтруист"
на адрес; гр.Еарна, ул."Д-р Басанович" №118,20 места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

69 980

69 980

16

Център за социална

18 рехабилитация и ин теграция
за деца с психични
разсrройства

Crp. 6 QТ8

21

Наблюдавано жилище

Услугата "Наблюдавано жилище" предстаsпява спР ,,.�изирана подкрепа за
формиране на умения за самостоятелен и пълнои
I живот, храна, подслон и
подкРепа при трудоват.з с:и реализация.
6 места х 6 750 лв. = 40 500 лв,

22

Център за социална
рехабилитации и ин теrрации
за деца с увреждания

Ц ентърът за реха билитац ия и интеграция за деца с увреждания с: капацктет 20
места, предоставя комrи1екс от социални услуги, свързани с индивидуална работа с
деца, програма за деца с аутиз;ьм, тераnевтично-рехабилИ1Гс11ционна подготовка за
интеrрирано обучение.
20 места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

Изплащане на еднократни
помощи на социално слаби
лица

Отпуснати са еднократни помощи за инцидентно въэникнали комунално-битови
нужди на социално слаби граждани от община Варна, в т. ч. преходен осrатьк от
20:1.9 r. :1. 200 ЛВ,

2

Месечна социална помощ :за
децата на загиналите
спужитепи от од на МВР 8арна

Отnуа-�ати са парични помощи в размер на 100 лв. на 8 деца на загинали, тежко
посrрадали или инвалидиэирани служители на ОД на МВР - Варна.

3

Малки nроекпt

На конкурсен принцип са избрани и финансирани 6 малки проеЮ"а сьс срок на
изпълнение 5 месеца по параграф 45 "Субсидии за организации с нестопанска
цел". Целеви групи ще бъдат деца и възрасrни в неравностойно положение.

29 783

29 783

4

Проrрама "3аnоэнаване на
хора в н еравностойно
положение с традиционните
християнски ценности n

Програма "Запознаване на хора в неравностойно положение с традиционните
християнски цеиносm и подкрепа на младежи, възпитавани в институции" и
провеждане на беседи: Пасrирски и психологически въпроси и отговори на
Фондация "Човек на фокус"

20 000

20 000

5

Коледен бпаготворктепен
концерт "Заедно за Коледа"

Осигурени са сред сrва за Коледни пакети за лица и ceмeiiicrвa в неравностойно
положение по параграф 45 "Субсидии за организации с не стопанска цел" за
Коледен благотворителен концерт "Заедно за Коледа", организиран съвместно с
Български Червен Кръст

7 000

7 000

,50 37()

50370

50 370

50 370

71479

7147,9

43 811

43 811

15 600

15 600

4200

4 200

1 168

1168

40 500

40 500

69 980

69 980

126 250

122 450

8 300

8 300

ШiJi'
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Sб::1.60
д.540 Дом :за стари хора кьм "Комплекс за социални услуги за ВЪ3растни хора с увреждания Гергана-ДСХ
иДПЛФУ"

1

Проекmране на основен ремонт на сградите на Комплекс эа социални услуги за вьзрасrни хора „Гергана" - ДО(. и
ДПЛФУ, мерки за енергийна ефекmвност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни
пространсrва пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. ,.Княз Борис I" к:ьм основната сграда на
адре с: гр. Барна, бул. ,.Княз Борис I" № Зб4 и благоустрояване на позе млен имот с идентификатор 10135.2570.38 по
кадастрална карrз на Район „Приморски", гр. Барка

86 160

о

32 595

4 994

д.589Други сnужби и дейносrи по социално осиrуряване, подпомагане и грижи
2

Промяна на предназначение, основен ремонт и приСlJ)Ояване на същесrвуващ;э сграда с индентификатор
10135.3511.1451.10 в Център за временно настаняване - nJ)Оекrиране и АН и други

•.

§ 52 'ПРИДО&ИВАНЕ: Но\ ДМА

з

.О

8,239

8 239

д,.524 домаwен социален патронаж
Ми�<р0бус за разнос на храна

4
5

Зеленчукор езачка
картофобелачка
д.525 Кпубове на пенсионера

б

Компютърни конфигурации
д.530 Центрове за настаняване от семеен тип - КСУДМ

7

5 904

Климатични системи
С!'р. 7от8

5 904

8

д.540 д- за с:rари хор•
иДМФУ"

nм "Комnnекс: за соц111111нн ycnyrн м IAl3lpacntH хора с увреждан•• Герrа..- дсх
2 335

l<ОМПIОТЪРНИ конфиrурации

2 335

А-553 При�от !18 временно иасrан•••н• на &ездамни и социмна сnв&и пица
9

1168

1168

Комmсrrърни 1СОНфиrурации

2 335

2 335

Докуме,nа,,ен скенер

1471

1471

1 726

1 725

3 552 274

З 552 274

пар.§ 42-14 Обезщетения и помощи no peweниsi на Общинс1СИ сы,ет

134 550

130 750

nap.§ 45-00 СубсиАии и АРУГИ т -._-�·унсфери за �оридичес1СJ1 пица с несrоп. цl!II

56 783

56 783

Э 743 бD7

3 739807

КонПIОТЪРНИ �«,ифмrурации
А,589 Друrн с:nуж61111 Aeilнacrи по социаnно ОСиrуР81111не nQAnoмaraнe и rрижи

10

Кnиматични сисrеми Общностен център

,�!�э:! iii������!�i���\>:: : ( ii\/•;:;,
11

:}:'iЮ:i,:щц;;:;;д-: ;+>·· 'j\;;;JtШ(ij/i:!': , .,.. :· ,,·.,• .......,,..
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�· 544 006

·442.534
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ан,,,а,,нв пporpt11ff1: в т.ч. на местни .цеllности д. 561 "СОциаJ1ни успуrи а домаwна сред.�",
д.589 "дР, дейности по соц. осмг., подпомавне и заетостта" и Обществена трапеэар11.11, без
каnипдо8и "'"'""" и

Директор ка диреtЩи.я "Соu111алми деilности l'l •••

.. 1�
ИэrотвиJI - m.експерт "'ккономист'' .•.•.••

.Общо

Сrр.8от8

.:_,._.теш,. Васияее&

5'.:•••Мирасnава Иинова

Отчет на погребенията на социално слаби и бездомни лица · по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали"
съгласно решение на Общински съвет Варна №15&-4/4/11.02.2020 r. т. Х, т.4, т. 4.5

No ПО ред
1

3

4

5

6

7
8

Социално слабо и бездомнолице
_ Георгиев
81
- - 1000003194/20.02.2020 г. я
,Хаджиибрям
Георгиев
п
Общо:
,Тодоров
1000003195/20.02.2020 г. д
Петров
д
Общо:
Арсенов
А
1000003210/31 .03.2020 г.
Коева
т
- Общо:
__ Райкова
р,
.. з Стоянов
Димитров
1000003223/30.04.2020 г. к
н
Душков
�Христов
ПJ
Общо:
i Петров
-r-1000003235/31.05.2020 г. К1
�Кишишева
ф
. - - ·-г,-·
Общо:
неустановена самоличност
··- 1 Тодоров
Т1
1000003248/30.06.2020 г.
1 Венев
AI -� ----г,-...
Лефтеров
м
Общо:
-,в Йонков
1000003262/31 .07.2020 г. п
Общо:
1 Стоянов
Е
1000003276/31.08.2020 г.
-1 Петков
А
Общо:
Банчев
с·
Славов
К)
Пi
Тасев
1000003290/30.09.2020 г.
Цанева
ЛI
�Йорданов
81
, Щеканенко
и
Общо:
м
···- Костова
Благоев
п
, Александров
1000003304/ЗО.10.2020 г. п
No факrура и дата

-

9

-- - -

10

-.�.

1

Стойност
226.50лв.
226.50лв.
226.50 лв.
679.50лв.
226.50 лв.
226.50 лв.
453.ООлв.
226.50 лв.
226.50 лв.
453.ООлв.
222.ООлв.
222.ООлв.
226.50лв.
226.бОлв.
226.50лв.
1123.50лв.
226.бОлв.
226.бОлв.
453.00 пв.
222.ООлв.
222.00 лв.
226.50 лв.
226.50 лв.
897.ООлв.
226.50 лв.
226.50лв.
226.бОлв.
226.бОлв.
453.00 лв.

222.ООлв.
226.бОлв.
226.бОлв.
418.50 лв.
226.50 лв.
226.50 лв.
1546.50 лв.
226.50лв.
226.бОлв.
226.50лв.

ж

--

д

..

.

-

- -

К;
Общо:

11

12

1000003320/30.11.2020 г.

1000003330/10.12.2020 г.

Ц1

п.
г
г

-

.

-

Жекова
1 Кавеленов
Цветков

Христова

Кючуков
.�имитров
Иванов

Изразходвани средства за 2020 година:
<......-;

Директор на дирекция " ц�н11,дJй�ос,rи". · ...-:··........Таня Василева
�
Изготвил - мл. експерт.................О"""r.Вели� Русева

'

226.50лв.
226.50лв.
1132.SОлв.
226.5Олв.
226.50лв.
453.ООлв.
226.50лв.
226.50лв.
226.50лв.

679.50 лв.
8 550.00 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА "СПОРТ" 2020 г
NO
I.

1.
2.

Детско - юношески спорт

2.7
2.!3
2.9
2.1

Уточнен план
З1.12,2020г.

ПРОЯВИ
ВСИЧКО I: ПРОЯВИ 169 903 лв. в т.ч.
§§ 02-00:
18 554
§§ 05-00:
1 285
§§ 10-00:
150 064
Общински ученически игри

2.1
2.3
2.4
2.5
2.6

.

Детско - юношески турнири по плуване, плажен волейбол, стрийт бол,
вдигане на теже сти, шах, баскетбол, волейбол, колоездене, ледени
спортове, карате киокушин, спортни танци, бадминтон, хандбал и други.
Ученическа Купа "Варна" 2020
Зимно предизвикателство
Щафетна обиколката на Радио Варна
Турнир по стрелба с пушка и пистолет "Не на драгата"
"Великденски крос с децата на Варна"
Прояви по случай Европейска седмица на спорта
Световен ден на ходенето
Коледни и новогодишни турнири

Отчет 1съм
31.12,2020г.

-·

169 9 0 3

169 SIOЗ:
--

13 489

13 489

28131

28131

9 466
10 847
499
1 890
402
1 950
1 309
500
1 268

9 466
10 !347
499
-1 890
402
...

б 650
6 650

б 65(1
6 650

486
87

48687'

1 950
1 480
7 402

1 950
1 480
7 402

4 140
7 675
490
980
1 497
996
1 496

4 140
7 675
490
980
1497
996
1 496

2 490

2 490
1 500

1 950
1 309
500
1 268

4.
4.1

Студентска универсиада и турнири

5.

5.13

Национални, международни и други спортни прояви
Международни турнири, състезания и фестивали на бойните спортове кикбокс, джудо, бокс, карате киокушин и други.
Лекоатлетически състезания
Национални и градски ралита и мото прояви
-,еждунарuдни, град,�и и НаЦиОпаЛНИ ТУРНИµИ ПО CПutJTHИ танци и
акробатичен рокендрол
Международни, национални и градски волейболни турнири
Турнир по спортна стрелба "Купа Варна"
Шахматен турнир "Теодоси Костадинов"
52-ро Състезание по спортно ориентиране "Купа Академик"
Плувни състезания и турнири
57-та Купа по ориентиране "Варненско лято 2020"
б-ти Международен и национален турнир по художествена гимнастика
"Морски звезди" и Приз Меглена Михайлова 2020
Трети национален авиомоделен събор
Шахматен турнир"Морско конче"

5.14

44 -ри Международен бридж фестивал

3 500

3 500

5.15

6-ти Открит международен шах-фестивал за Купата на Община Варна
Международен турнир по тенис за деца
Трети турнир по водна топка"Станчо Велков"
Купа Варна по вдигане на тежести
,...руги пu ...,она,,п.. и ме
ДНИ LI 1v\J I nИ , •r' въ....
,�ЛИ Пf.J'l::..::i
годината
11опуляризиране на спорта, честван ия, годишнини и други, в това
число финансиране на "Труд медиа" ЕООД - 30 000 лв., съгласно
решение на ОС NO 1 70-4 от Протокол №4/11.02.2020 г.

1 475

1 475

4 941
2 508
1 590

4 941
2 508
1 590

694

694
·-

4 1080

41 080

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.16
5.17
5.18
5.19
б.

Купа 8-ми декември

Page 1

1 500
1 883

1 -883

7.
8.

II.
9.

Международна дейност, сътрудничество и други
спортни прояви
Спортист на годината, награди, поченти отличия и
други спортни прояви
ВСИЧКО II: § 45-00 СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ
ТРАНСФЕРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
в т.ч.

5 000

5 000

26866

26 866

1035024

1035024

16 500
11927
450 000

16 500
11927
450 000

13 000

13 000

2 637

2637

13.

Спортни прояви за хора с увреждания
Спортни прояви за ветерани
Материално стимулиране на клубове
Международен турнир по
художествена гимнастика "Руми и Албена"
Международен турнир за "Приза на
Маргарита Българска"

14.

Спортен празник "Ваканция без грижи"

3 000

3000

15.

Турнир по тенис "Про-Ам" за купата на Кмета

5000

50 00

16.

80 - ти юбилеен Плувен маратон "Галата - Варна"
Международен турнир по тенис на корт от календара
на ITF и БФТ

20 000

20 000

35 000

35 000

6 000

6 000

Национални, международни и други прояви
Спортни прояви 100 г. Икономически университет
Технически университет - младежки спортен форум
Турнир по конен спорт Тодоров ден и Републикански
19.3 турнир по прескачане на препядствия
19.4 Международен лекоатлетически маратон Варна 2020
19.5 Международен турнир по плуване "Black Sea Cup"
19.6 Детски шахматен турнир "Надеждите на света"
19.7 Варна играе
19.8 Международен турнир по тенис на маса
19.9 Зелен маратон-колоездене, бягане, ходене
19.10 Дрифт Варна 2020
.l':1 • .L.l 1-1руги спортни прояви , възникнали през годината

135 000
8 000
20 000

135 000
8 000
20 000

6 000
50 000
20 000

6 000
50 000
20 000

Фестивал на плажните спортове "Варненско лято"
Гребно-ветроходни регати и други морски спортове
Регата „Трети март"
Международна ветроходна регата „Бриз"
Международен турнир по ветроходство
Регата „Порт Варна 2020'' - клас ORC, IRC /килови яхти/
Международна регата „Порт Варна 2020" - клас Лазер и
Оптимист
Регата "Кор карали"
Регата "Есенни ветрила"
Регата "Черно море-кану-каяк"
Финансово подпомагане на детско- юноwеската
школа и представителния отбор на "Черно море
Тича" за реализиране на спортен сезон 2019-2020 г.
ВСИЧКО ПРОГРАМА "СПОРТ" ( I + 11 )

24 960

24960

62000
3 500
8 000
25 000
2 000

62000
3 500
8 000
25 000
2 000

3 000

8 500
5 000

3 000
7 oou
8 500
5 000

250 000
1204927

250 000
1204927

Разходи на програма "Спорт" по параграфи:
§§ 02-00
§§ 05-00
§§ 10-00
§§ 45-00
,,,

18 544
1285
150 064
1035024

18 554
1 285
150 064
1035024

1204927

1204927

10.
11.
12.

17.
. 18.

н.в.

Царица

Лекоатлетически крос "Варна "

19.
19.1
19.2

20.
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
22.

-

Всичко раз�а прогр� "Спорт" :
/

Директор
на дирекция
"Спорт"
КРИСТИАН
ДИМИТРОВ
/,;!:!'-"�·
Page 2

/�

7
7
7
5

000
000
000
000

::, uuu

7

uuu

7
7
7
5

о

000
000
000
000

:::> uuu

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА
МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЗА 2020 r.
/в лв./
НАИМЕНОВАНИЕ

Уточнен план към

31.12.2020

Отчет към

31.12.2020

340 640

340 639

Богоявление и 172 г. от рождението на Христо Ботев; 147 г. от гибелта на Васил
Левски; 3 март; 144 г. от Априлското въстание; 120 г. от смърта на Кал. Петко
войвода; 155 г. от първата литургия на български в храм "Св.Арх.Михаил"; 75 г. от
края на Втората световна война; 165 г. от първата българска Община Варна; 170 г. от
рождението на Вазов и 100 г. на паметника му във Варна; 160 г. от освещаването на
първото българско училище във Варна; 140 г. от полагането на първия камък за
бъдещия храм "Успение Богородично"; 135 г. от Съединението; 145 г. от рождението
на Добри Христов; Общоградски фолклорен преглед на танцовото изкуство; 2 юни Ден на Христо Ботев (144 г. от героичната му смърт) и на падналите за свободата на
Отечеството; 142 г. от Освобождението на Варна от османско иго; 183 г. от
рождението на Васил Левски; 6 септември - Съединението но България; Ден на
Независимостта; Ден на народните будители; Вапцарови празници "Със словото на
поета", Ден на музиката и др.

27 363

27 363

Празници на районите Одесос, Младост, Владиславова, Аспарухово, Приморски и
кметства Звездица, Константинова, Каменар, Казашко, Тополи

16 266

16 266

Нагоаnи Варна

15 990

15 990

Ден на моряка

7786

7 786

Алея на книгата
Свети Лука - Ден на художника

6 851

6 851

Почетни звания и отличия
Свето Успение Богородично - ден на Варна

3 300
28 000
31 606

3 300
28 000

Дни на България - от Съединението до Независимостта

15 900

31 606
15 900

2 880

2 880

108 693

108 693

Пролетен и есенен салони на изкvствата

16 087

16 087

Най-дългата вечеря на плажа - Аспаоvхово

13 000

13 000

Коледен фолклорен преглед "Дряновица"
Празници на етническите диаспори

2 789

2 789

2 200

2 200

11 929

11 929

30 000

30 000

11. Международни фестивали

578 815

578 815

Международен музикален фестивал (в това число§ 42-19 Други текущи трансфери за
домакинства -14 725 лв.)

363 707

363 707

1. Национални и градски празници

Запалване на тадската и коледна елха
Новогодишен концерт

Юбилейни чествания и годишнини на дейци на културата и творчески състави
Споразумение за сътрудничество с Варненска и Великопреславска митрополия с
бенефициент Фондация "Човек на фокус" § 45-00 "Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел"

Постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален фестивал по§ 61-02
Предоставени трансфери(-)

80 000

80 000

Международна лятна академия (в това число§ 42-19 Други текущи трансфери за
домакинства - 1 880 лв.)
Пооект Festivallinks по Програма "Творческа Европа" на ЕС
Национални хорови празници и 111 Национален фестивал на детските и младежки
хорове

28 559

28 559

24 016

24 016

43 040

43 040

39493

39493

99 620

99620

20 000

20 000

880 066

880 066

VI. Естетизация на градската среда

41 228

41 228

"Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално из граждане на
територията на град Варна за 2020 " - нови паметници.художествени пластики,
паметни плочи и дР. по§ 02, § 05, § 10,§ 45, & 52
Ремонт и поддръжка на паметници, паметни плочи и художествени пластики (вкл.
художествена обработка повърхността на пластики в морската градина.в т.ч. Алея на
възраждането и др.)
Създаване на нови екстериорни ФОРМИ и обши изложби
VII. Съвместно финансиране по договори с министерство на културата и
Община !lарна по § 61-02 "Предоставени трансфери" д. 759 "Други дейности по
кvлтvnата"

27 839

27 839

9 507

9 507

3 882

3 882

210 000

210 000

2170 369

2170 369

287 531

287 531

215 000

215 000

42 531

42 531

30 000

30 000

75 000

75 000

2 532 900

2 532 900

Фолклорен фестивал "Варненско лято"
111. Събития и проекти организирани/съорганизирани от община Варна по §02, §05,
§10, §42, в т.ч. финансиране на медии по решение на ОС Варна №165-4/11.02.20г. 36 000 лв. на "Медия груп 24" и реш.№ 166-4/ 11.02.20 г. - 51 360 лв. на "Смарт хоум
сис" ООД / по Протокол № 4/11.02.2020 г./
IV.Културна програма в туристическите комплекси
V.Общински фонд "Култура" в изпълнение на чл.36 от Закона за закрила и развитие
на културата - целево субсидиране по§42, §43, §45, §02, § 05, в т.ч.възнаграждения
на Експертен съвет по §02 и &5

ВСИЧКО: д. 759 "Други дейности по културата"
VIII. Субсидии 110 § 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел", д. 762 "Субсидии и други разходи за дейности по
религиозното дело", от които:
субсидия на църковното настоятелство на Храм "Св. мчк. Прокопий
Варненски"· 215 000 лв. /в т.ч. 120 ОООлв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за
вътрешни дървени ВР.ати,
_ парапети - емпория и др./;
субсидия за Ка1'едрален храм "Свето Успение Богородично"
42 530.97 лв .за ремонт на покрив и отоплителна инсталация- Решение на Общински
съвет 1523-5 т.3 т.21 от Протокол 37/ЗО.01.2019г., договор • Д19000655ВН от
10.04.2019r. и анекс към договора Д19000655ВН_ОО2/22.11.2019г./ ;

--

--

,,

субсидия за храм "Са.Николай" при ВВМУ"Н.Ваnцаров" • 30 000 лв. за
завършване на храма в т.ч. идеен проект, зографисване, обзавеждане
----IХ.Подnома,·ане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл
"Варна" в изпълнение на Програма за устойчиво творческо развитие - 2020 г. субсидии по§ 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопа��а цел", д. 7�8 "Читалища"
ОБЩО СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА

·-

Приложение 24 по бюджета за 2020 - разходи по параграфи

§ 02-02
§ 05-00
§ 10-00
§ 42-19
§ 43-01
§ 45-00
§ 46-00
§ 52-05
§ 52-19
§ 61-02

всичко д. 759
§ 45-00 д. 762
§ 45-00 д. 738
ВСИЧКО други дейности
ВСИЧКО по Приложение 24 за 2020 г.

Гл.счетоводител:

М.Маджарова / .....

{' 11

•!/

J""'"JГ
-

.1

180 060
10 585
707 495
16 605
387159
439 362

180 060
10 585
707 495
16 605
387159
439 362

8 723
7 176
6 800
406 404

8 723
7176
6 800
406 404

2170 369

2170 369

287 531
75 000
362 531

287 531
75 000
362 531

2 532 900

2 532 900

Директор на дирекция "К�rь(ура!1-:А.Йовчева/............... ./

ПРИЛОЖЕНИЕ NO 8

ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ"
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ,,СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ" ЗА 2020 г.

Главната цел на програмата е да създаде условия и възможности за приобщаване на всички слоеве
на варненското население към организирано практикуване на социален туризъм с оглед подобряване
тяхното здраве и физическа дееспособност, както и създаване на трайни и полезни навици за
общуване с природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда.
УТОЧНЕН
ОТЧЕТ към
ПЛАН към
31.12.2020 г.
ПРОЯВИ
31.12.2020 г.
(в лв)
NO
Св лв1
ТД „АКАДЕМИК"
3 000
3 000
1500
1 Тvристическо ски оали
1 500
1 500
2 ТVDИСТИЧески събоо клvб "Млад TVDИCT"
1 500
ТД ,,ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

3 ТvРистически поход в динарски планини и оека TaDa доина
4 Туристически поход "100 км. за 24 часа"
5 Поход в Кърпатите
ТД „ГАЛАТА"
6

Туристически семинар с опознавателна цел в Западна България

7 Ученически отдих с тvоистическо обучение по карта
8 Ученическо летvване
ТД „РОДНИ БАЛКАНИ
9 Великденски туристически събор
10
11

Обучение на ръководителите на проявите през лятната ваканция
Участие в националния песенен събор "Песните на България"
ТД „ХАН АСПАРУХ"

12 Туристическо събитие с опознавателна цел
13 Тvоистически споотен поазник
Т.О „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ"
Участие на хор "Влади Атанасов" в национален преглед "Песните
на
България"
14
15 Екскурзионно летуване в планина в Пирин
16 Международен колопоход Варна-Турция
17

Ученически поход и състезание за спортно-туристически умения
УВСК ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - по Наредба на ОбС - Варна

19 Гребно-ветроходен поход за младежи и девойки
ВСИЧКО ПО ОТЧЕТА НА ПРОГРАМА "СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ"

1

fo!J[tij�и,_чкo по §43 в лв.

�

КРИСТИАН ДИМИТРОВ /.�:-. ..

;f

L

�А'1., ,,,,...

�
Директор на дирекция "Crf�1c . ;,

�--::::я }

)

·

\\<:/?
��РЧ� .•/

� ...�--�;-�._�;:_ ... ....
_

3 000
1 000
1 000
1 000

3 000
1 000
1 000
1 000

3 000

З 000

1 000
1 000
1 000

1 000
1 000
1 000

3 000
400

3 000
400

1 000

1 000

1 600

1 600

3 000

3 000

2 000
1000
3000

2 000
1 000
3 000

600
500
1 000

600
500
1 000

900

900

о
о

о
о

18000

18000

18 000

18 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОБЩИНА ВАРНА
УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 r.,
ФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК В РАЗМЕР НА 1 543 875 лв.

ДЕЙНОСТ

Уточнен план
2020 ,.

Отчет
31.1 2.2020 ,.

1. ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

1543 875

1543875

§ 13-08 Приходи от туристически данък през 2020 г. в размер на 1540 096 лв.

1540096

1540096

3 779

3 779

1543875

151 6 175

7 4 406

7 4406

55 931

55 931

18 475

18 475

97 844

92 144

97 844

92144

839514

839514

7 980

7 980

890

890

56 298

56 298

46 554

46554

15 000

15 000

30 000

30 000

20 000

20 000

12 000

12 000

10 000

10 000

3 000

3 000

Международен лекоатлетически маратон Варна 2020

50 000

50 000

Международен турнир по плуване „Black Sea Cup"

20 000

20 000

Начално салдо към 01.01.20 20 г.
11. ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ОТ ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Реклама на туристическия продукт на общината, вкпючително участие на туристически
борси и изложения:

Участие на Община Варна в международни туристически борси и изложения, в т.ч. и в страната,
пr0 1ентации на каталозите на немските туроператори ТУИ, Дер Туристик и др.
k,. .,ботване на печатни и електронни рекламни материали и карти на Варна и на България за
разпространение на изложения в страната и чужбина
Изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристите:

Издръжка на Туристически информационен център през 2020 г.
Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма:
Безплатни пешеходни турове за индивидуални туристи съвместно със Съюза на екскурзоводите в
гр. Варна
Екскурзоводско обслужване на делегации, посещаващи града по покана на Община Варна
Нови туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития, свързани с
промотиране на туризма на територията на община Варна
Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други
,, ·ативни маркетингови дейности, в . т. ч. финансиране на "Пра нюз България "АД, съгл. реш-е
н,. Jбщински съвет Варна №167-4, Протокол № 4111.02.2020 г. в размер на 29 760 лв.
Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта
„Св. Св. Константин и Елена", организирани от фондация „Св. Св.Константин и Елена" по §45
,,Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел"
Популяризиране на к.к „Св.Св.Константин и Елена" в чуждестранни TV програми, организирано от
фондация „Св. Св.Константин и Елена" по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел"

Организиране и провеждане на туристическо изложение „Туризъм Експо Дестинация Варна 2020",
организирано от Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите по §45 "Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел"
1ровеждане на черноморски туристически qюрум, организиран от'В'арненска туристическа камара
по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел"
Организиране и провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна", организиран от
Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите по §45 "Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел"
Честване на „Международен ден на екскурзовода", организирано от Съюз на екскурзоводите в
България по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел"

ДЕЙНОСТ

Уючнен план
2020 r.

Отчет
31.12.2020 г.

2637

2637

Международен турнир по тенис на корт от 1<алендара на IТF и БФТ

35000

35000

80- ти юбилеен Плувен маратон „Галата - Варна"

20000

20000

Международен турнир по ветроходство

25000

25 000

Международен турнир по художествена гимнастика „Руми и Албена"

13000

13000

7000

7000

340 330

340 330

Международна лятна академия

23 659

23659

Национални хорови празници и 111 Национален фестивал на детските и младежки хорове

41673

41 673

Културна програма в туристическите комплекси

20000

20000

Фолклорен фестивал 'Варненско лято"

39493

39493

7409

7409

861

861

6 548

6548

47300

25300

Консултатски договор за анализ на туристическия пазар в Германия

19 800

19800

Програма за развитие на туризма в община Варна 2020-2030 г.

27500

5500

Изграждане и поддържане на инфраструк,урата, обслужваща туризма на териюрията на
общината, включително местните пътища до туристически обекти

477402

477 402

Пар1юустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, в т.ч. по райони:

477 402

477 402

Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета

186 393

186 393

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи в район Одесос

112 754

112 754

Пщжоустрояване - подцържане и изграждане на зелени площи в район Приморски 1

105 865

105 865

Паркоустрояване - подцържане и изграждане на зелени площи в район Приморски 2

72390

72390

Международен турнир за „Приза на Н.В. Царица Маргарита Българска"

Регата „Кор Карали"
Международен музикален фестивал

Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти

г

ържане на сайт за нуждите на дирекция ,Туризъм"
Поддръжка на информационна система .Туристически обекти" и разработка на модул „Електронно
досие"

Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината:

Директi)ц4екция "Туризъм"
.......... . .................. /Соня Георгиева/
V

