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I. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ С ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

11432 882

,3032 539

о

421499

Центьр за обществена подкрепа, с капацитет 100 места, на ул.

"Г.С.Раковски"NО62 предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства
в риск - семейно консултиране, семейно планиране, услуги по превенция
отпадането от училище, превенция и подкрепа на деца-жертви на насилие, работа с
деца със специални образователни потребности.
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423 800

12 744

141 779

6 204

100 места х 4 238 лв. = 423 800 лв., в т.ч. преходен остатък

(Комплек с: за социални услуги за деца и семейства - второстепенен
р азпореди тел)
Социалната услуга "Център за обществена подкрепа" с капацитет 30 места се
предоставя на адрес - гр.Варна, ул. "Петко Стайнов" NO 7. Извършват се

комплекс ат социални услуги за лица и семейства в риск.
30 места х 4 238 лв. = 127 140 лв. , в т.ч. преходен остатък
(Комплекс за социални услуги за деца и семейства - второстепенен
разпоредител)

2

д.526 - Центрове за
обществена подкрепа
3

Центьрът за обществена подкрепа е с капацитет 60 места. Предоставя се комплекс
от социални услуги за деца и семейства в риск - семейно консултиране, семейно
планиране, услуги по превенция отпадането от училище, превенция и подкрепа на
деца-жертви на насилие, работа с деца със специални образователни потребности.
Управлението и предоставянето на услугата е възложено на Фондация
"Владиславово", гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ул. "Гургулят" N07
60 места х 4 238 лв. = 254 280 лв.

254 280
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Центърът с капацитет 80 места предоставя комплекс от социални услуги за деца и
семейства в риск - семейно консултиране; семейно планиране; услуги по превенция
отпадането от училище; превенция и подкрепа на деца-жертви на насилие; работа с
деца със специални образователни потребности. Управлението и предоставянето на
услугата е възложено на Фондация "Владиславова", гр.Варна, ул. "Гургулят" №7
Услугата се предоставя от Фондация пВладиславово" на ул."Народни
будители" NO 5, ет.2
80 места х 4 238 лв. = 339 040 лв.

339 040
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В Звено "Майка и бебе" с капацитет 8 места в кв. "Аспарухово", ж.к. "Дружба"
бл.9 ет.1 се предоставя комплекс от социални услуги, насочени към превенция на
изоставянето; подкрепа и подслон на самотни майки и бременни жени в последните
месеци на бременността, работа с близки и роднини на лицата, при които
съществува риск от изоставяне. (Комплекс за социални услуги за деца и
семейства - второстепенен разпоредител)
8 места х 10 943 лв. = 87 544 лв., в т.ч. преходен остатък

97 175
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д.527 - Звено "Майка и бебе"

д.529 - Кризисен център за
деца

Услугата Кризисен центьр за деца е с капацитет 20 места. Управлението е
възложено на Фондация "Ес О Ес - семейства в риск".
20 места х 13 304 лв. = 266 080 лв.

Стр.1 от 12.

266 080

44 823

о

Месечна издръжка за учениц
преходен остатък
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д.529 - Кризисен център за
пица, претърпели насилие и
жертви на трафик

' места х 40 лв х 12 месеца

=

9 600 пв., в т.ч.

Кризисният център с капацитет 10 места предоставя комплекс от социални услуги
за лица, жертви на насилие и/или трафик, насочени към задоволяване на
ежедневните им потребности, временен подслон, храна и медицинска помощ,
специализирана психологическа, социална и юридическа подкрепа, изготвяне на
индивидуални програми за социална интеграция, подобряване на
взаимоотношенията и връзка със семейството. Управлението и предоставянето на
услугата е възложено на Фондация "Ес-0-Ес - семейства в риск"
10 места х 13 304 лв. = 133 040 лв.

2 020 928

Изплащане на месечна помощ на ученици настанени в Центрове за настаняване от
семеен тип за деца с увреждания
87 ученици х 40 лв. х 12 месеца = 41 760 лв., в т.ч. преходен остатък

58 910

Изплащане на месечна помощ на ученици настанени в Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания
8 места х 40 лв. х 12 месеца = 3 840 лв.
Услугата "Наблюдавано жилище" се предоставя на адрес: гр. Варна
ж.к."Възраждане" бл. 79, вх.Б, ет.1, ап.10. Потребителите получават
специализирана подкрепа за формиране на умения за самостоятелен и пълноценен
д.534 - Наблюдавани жилища
начин на живот, храна, подслон и подкрепа при трудовата си реализация. Услугата
се предоставя и управлява от Сдружение „Гаврош".
4 места х 7 763 лв. = 31 052 лв.

11

- д.540 - Домове за стари хора
12

133 040

Комплексът обединява осем Центъра за настаняване от семеен тип за деца и
младежи със и/или без увреждания. В тях се предоставят храна и подслон,
извършва се социална, психологическа и рехабилитационна работа с децата.
Адресът на услугите е гр.Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "Константин и Фружин"
д.530 -Комплекс за социални №42, №42А и NО42Б; кв."Изгрев' № 364А и № 3646; с.Тополи, ул."Георги Градев"
услуги за деца и младежи- 8
№18А и №18Б; с.Тополи, ул."Александър Тодоров"№ 38. Капацитетът на услугите е
Центъра за настаняване от
80 места за деца с увреждания и 28 места за деца без увреждания.
семеен тип за деца и младежи 80 места х 19 698 лв. = 1 575 840 лв.
с и без увреждания
28 места х 15 896 лв. = 445 088 лв.(второстепенен разпоредител)

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"NО 90. Осигуряват се индивидуални грижи в среда, близка до
семейната.
д.530 - Център за настаняване 8 места х 15 896 лв. = 127 168 лв. год. стандарт, в т.ч.преходен остатък
от семеен тип за деца без
( Комплекс за социални услуги за деца и семейства - второстепенен
увреждания
разпоредител)
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15 025

домът за стари хора "Гергана" се намира в к.к. "Св. Константин и Елена",
бул."Княз Борис I" №364. Капацитетът му е 100 места.ДСХ "Гергана" е
специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица,
навършили пенсионна възраст. 100 места х 10 390 лв. = 1 039 000 лв.
(Комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана"- ДСХ и ДПЛФУ второстепенен разпоредител)
Домът за стари хора "Св.Иван Златоуст" в к.к."Златни пясъци"-м-ст Баба
Алено, ул."Яков Лемер"NОS, с капацитет 43 места, е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили
пенсионна възраст. Управлението и предоставянето на услугата се извършва от
"Вип Джио" ООД.
43 места х 10 390 лв. = 446 770
nв.

Стр. 2 от 12

133 110

260 300

4 800

4 190

31 052

1 039 000

446 770

40 628

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания, с капацитет 40 места, се
помещава в сградата на Дом за стари хора "Гергана" в к.к. "Св. Константин и
Елена", бул."Княз Борис Г' №364. Предоставя комплекс от социални услуги на лица
д.541 - Домове за пълнолетни
13
с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК.
лица с физически увреждания
40 места х 11 681 лв. = 467 240 лв.
(Комплекс за социални успугм за възрастни хора "Гергана"- ДСХ и ДПЛФУ второстепенен разпоредител)
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д.550 - Центрове за социална
рехабилитация и интеграция

д.550 - Центрове за социална
рехабилитация и интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
увреждания с капацитет 30 места в гр.Варна, кв.''Чайка", бп.67, вх. & предоставя
услуги 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
предоставят и управляват от Сдружение "Сдружение за подкрепа на лица с
умствени затруднения".
30 места х 4 024 лв. = 120 720 лв.

475 665

120 720

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с увреждания с
капацитет 30 места помещава следните адрес: ул. "Тодор Икономов" NO 35.
Предоставя комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социалноправни консултации, обра зователно и професионално обучение и ориентиране,
развитие на творческия потенциал, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване и преодоляване на социалната изолация.
Управлението и предоставянето на у01угата е възложено на сдружение "Агенция
за социално развитие "Вмжън".
30 места х 4 024 лв. = 120 720 лв.

120 720

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с
капацитет 60 места, предоставя комплекс от социални услуги: индивидуална рабата
с деца, психолого-педагогическа работа, програма за деца с аутизъм и деца с
хиперактивност и дефицит на вниманието; терапевтично-рехабилитационна работа
с деца с церебрална парализа; плувна, игрова, музикална и арт терапия;
подготовка за интегрирано обучение; родителски групи за взаимопомощ и
подкрепа. Услугата се предоставя от Фондация „Карми дом" във м-ст "Св.
Никола" - Вила „Станчов".
60 места х 4 024 лв. = 241 440 лв.

241 440

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
увреждания е с капацитет 30 места. Предоставя комплекс от социални услуги,
свързани с преодоляването на социалната изолация и последващата интеграция на
лицата с увреждания: рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, развитие на творческия
потенциал. Управлението и предоставянето на услугата е възложено на
Сдружение "Агенция за социално развитие "Вижьн". Услугата се извършва на
ул "Козлодуй" NO 27-29 и ул. "Генерал Цимерман" No35
30 места х 4 024 лв. = 120 720 лв.

120 720

Стр. З от 12

22 000

�
Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални

образоватепни потребности с капацитет 60 места, интегрирани в масовите

учебни зав едения предоставя ком плекс от социални услуги в няколко направления:

18

д.550 - Центрове за социална

рехаби.nитация и интеграция

обучение на деца със СОП на възраст от 3-18 гадини; индивидуални

специализирани занимания; творчески занимания; групови занимания; подкрепа на
образователния процес на децата със СОП - подобряване екипната работа между

социалния асистент, учители, директора, родителя, ученика; консултиране на
родителите, съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за родителска

241 440

взаимопомощ. Услугата се предоставя от Фондация „Радост за нашите деца" на
бул."Вл,Варненчик" бл.29 вх.А /подблоково пространство/.
60 места х 4 024 лв.= 241 440 лв.

Центърът за рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с увредено
зрение с капацитет 40 места се намира на ул."Петко Стайнов" NO 3 и предоставя
комплекс от социални услуги за лица със зрителни увреждания, свързани с
и звършване на рехабилитация, изготвяне на индивидуални програми за социално
включване, обучение на лица със зрителни увреждания в независим живот и
справяне с обичайните житейски ситуации; развиване творческия им потенциал.
Услугата се управлява и предоставя от Фондация ''Съпричастие".
40 места х 4 024 лв.= 160 960 лв.

160 960
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
увреден слух е с капацитет 40 места и се помещава на ул. "Петко Стайнов" NO 1.
В него се предоставят 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 жестомимичен език, фотография.
Услугата се управлява и предоставя от "Съюз на глухите в България".
40 места х 4 024 лв. = 160 960 лв.

160 960
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания е с
капацитет 40 места. В него се предоставят 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. Услугата се управлява и предоставя от Сдружение "Агенция за
социално развитие ''Вижьн" на адрес: гр.Варна, ж.к.Чайка (до бл.27)
40 места х 4 024 лв.= 160 960 лв.

160 960

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с множество увреждания
е с капацитет 30 места и предоставя 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.Услугата се предоставя от ЦРСКДЛЗУ в жк. "Владислав Варненчик",
ул. "Панайот Кърджиев" 5
30 места х 4 024 лв. = 120 720 лв.

120 720
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д.55.О - Центрове за социална
и интеграция

� рехабилитация
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Стр. 4от 12

Дневният център за деца и ,..... ,адежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст" с
капацитет 40 места на ул. "Евлоги Георгиев" N026 предоставя комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите
през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните,
здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребности
от организиране на свободното време и личните контакти.
40 места х 9 359 лв. = 374 360 лв.

383 350

В Дневният център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 35 места се
предоставят услуги за лица с умствени затруднения над 18-годиwна възраст
без откъсване от семейната среда - обучение в жизнени умения, социално
подходящо поведение, комуникативни и професионални умения, практикуване,
рехабилитация, арт-терапия, застъпничество, посреднически услуги. Управлението
и предоставянето на услугите е възложено на Сдружение "Сдружение за
подкрепа на лица с умствени затруднения". Социалната услуга се извършва в
ремонтираната Вила ''Ривиера"' м-ст "Салтанат" 56 А
35 места х 9 359 лв. = 327 565 лв. год.стандарт

327 565
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Дневен център за пълнолетни лица с увреждани.я предоставя комплекс от
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите
през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните,
здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребности
от организиране на свободното време и личните контакти. Услугата се управлява от
Сдружение "Семеен център - Мария", на адрес: гр.Варна, кв. "Чайка", бл.67
партер на вх.Б - част и вх. Г
25 места х 9 359 лв. = 233 975 ЛВ,

233 975
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Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост е с адрес ул. "Сапун" NO
14 ет.2. Управлението и предоставянето на услугата е възложено на СНЦ "Аугуст
Мозер". Предоставят се услуги за 6 лица с лека и умерена степен на умствена
изостаналост, изведени от специализираните институции. Целта 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.
б места х 14 250 лв. = 85 500 лв.

85 500

Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост се помещава в
жк."Възраждане" бл. 79, вх.А, ет.1, ап.1. Предоставят се услуги за 4 лица с лека и
умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализираните
институции. Целта 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. Услугата се предоставя и управлява от Сдружение „Гавроw".
4 места х 14 250 лв. = 57 000 лв.

57 000

23

f---

24

д.551 - Дневни центрове

-

д.554 - Защитени жилища

27

28

д.554 - Защитени жилища

Защитеното жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места е
разкрито в общински апартамент, находящ се в ж.к."Вл. Варненчик", бл.406,
вх.23, ет.2, ап.8. Целта е предоставяне на психо-социална подкрепа на лица с
психични разстройства и техните близки; създаване на умения за самосrоятелен
живот; образователно и професионално обучение; рехабилитация и трудова
реализация. Управлението и предоставянето на социалната услуга е възложено на
Асоциация за психосоциална защита "Адаптация".
8 места х 14 491 лв. = 115 928 лв.

СТр. 5 ст 12

115 928

30 000

29

Асистирана подкрепа - специализирана, подкрепяща почасова социална услуга в
домашна среда, която ще се управлява от "Звено за услуги в домашна среда n на

д.561 - Асистирана подкрепа адрес - гр.Варна, ж.к."Владислав Варненчик", бул."Констатин и фружин" в сградата
нова социална услуга
"Диагностично - консултативен център З - Варна" ЕООД за 728 лица х 3 985 лв. =

2 901 080

2 901 080 лв.
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2 S.S.9�21)

"Домашен социален патронаж" е комплекс от социални услуги, предоставяни по
домовете на 550 лица над 60 годишна възраст или хора с увреждания с
определена степен на увреждане. Услугите са свързани с доставка на храна;
помържане на личната хигиена и хигиената на жилището; съдействие за
снабдяване с технически помощни средства за ползватели с увреждания; битови
услуги. Адрес на услугата: гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бул.
"Константин и Фружин" (в сградата на дкц III)
(второстепенен разпоредител)

1

д.524 - Домашен социален
патронаж

3 178 522

"Домашен помощник" е комплекс от услуги, включващи обслужване на болни
възрастни хора и самотни лица на територията на община Варна - 30 домашни
помощници обслужват не по-малко от 60 пълнолетни лица с намалена
работоспособност над 90% и определена чужда помощ.
Домашен социален патронаж предоставя топъл обяд на 555 социално слаби лица в
"Обществена трапезария". Адрес на услугата: гр.Варна, ж.к. "Владис:лав

359 730

Варненчик", бул. "Константин и Фружин" (в сградата на ДКЦ III);

2

На територията на Община Варна функционират 24 клуба на пенсионера.
д,525 - клубове на пенсионера Ежегодно от общинския бюджет се заделят средства за възнаграждения на
уредниците, текущ ремонт, закупуване на оборудване, консумативи и материали за
и инвалида

90 000

клубовете.

3

4

д. 553 - Приют за временно
настаняване на бездомни и
социално слаби лица

В Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица се
предоставя подслон, социални, здравни услуги и храна веднъж дневно без почивни
и празнични дни. Временен адрес на социалната услуга- к.к.Златни пясъци,
местност Баба Алено, почивна база Община Варна
Капа 11итет - 100 места fвтооостепенен оазпоnеnител'

Социални асистенти за деца със СОП интегрирани в масовите детски градини и
училища. Финансират се социални асистенти за подпомагане на 120 деца със
д. 561 - Социални асистенти за
специални образователни потребности. Средствата са за работни заплати и
деца със специални
осигуровки на асистентите, и веществена издържка за управление на услугата.
образователни потребности,
Услугата се управлява от Сдружение "Агенция за социално развитие "Вижьн"
интегрирани в масови детски
. Адреса на управление на услугата е гр.Варна, ул. "Княз Борис I" N0115, вх.З
градини и училища
офис 11 и офис 12, а услугата се предоставя в детските градини и училищата.
120 места х 9 680 лв. = 1 161 600 лв.

СТр. б от 12

620 365

1 161 600

5

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за възрастни жени

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни 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 областта на културата
и творчеството. Центърът се намира на ул. "Проф.Державин"NО25 и се управлява
от Асоциация "Да съхраним жената".
45 места х 3 499 лв.

6

Ресурсен център за
пълнолетни лица в
неравностойно положение

=

157 455

157 455 лв.

Ресурсният цен�ър за пълнолетни лица в неравностойно положение с капацитет 30
места предоставя комплекс от социални услуги: консултативна и психологическа
подкрепа; превенция на ранното забременяване и липса 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; превенция на
проституцията и трафика на жени; осигуряване на временен престой за жени,
претърпели насилие; ''телефон на доверието". Услугата се управлява от Фондация

104 970

"Владиславово" ул."Сава" N02 приземен етаж в сградата на ДКЦ v
30 места х 3 499 лв. = 104 970 лв.

7

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за пълнолетни лица с
увреждания

Центърът за социална рехабилитация и интеграция запълнолетни лица с
увреждания е с капацитет 50 места и предоставя комплекс от социални услуги:
социално консултативна дейност, медицинска рехабилитация за поддържане на
добро физическо състояние на потребителите; арт и трудотерапия; музикална
терапия, рисуване и приложни дейности за развиване на двигателни умения;
психологическа подкрепа. Адрес на услугата: гр.Варна, ж.к."Младост" бл.129 А
вх.2 партер управлявано от СНЦ „Шанс за хора с увреждания".
50 места х 3 499 лв.

8

10

174 950 лв.

Центърът за равни възможности за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 40
места предоставя комплекс от социални услуги за социално включване на хората с
Център за равни възможности увреждания: трудотерапия - конструктивна и изобразителна дейност, фотография и
приложна дейносr;тренинг на самоувереността; посреднически услуги;
за пълнолетни лица с
осъществяване на контакти с др.организации. Услугата се предоставя на
увреждания
ул."Околчица" NO 10 от СНЦ „Шанс за хора с увреждания".
40 места х 3 499 лв.

9

=

Център за социална
рехабилитация и интеграция
за пълнолетни лица с
увреждани.я/ лица с говорноезикови нарушени.я след
мозъчна травма

=

139 960

139 960 лв.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
увреждания/лица с говорно-езикови нарушения след мозъчна травма с капацитет 40
места предоставя комплекс от социални услуги на възрастни с говорни нарушения,
които са свързани с извършване на рехабилитация, изготвяне и осъществяване на
индивидуални програми за социално включване. Центърът се намира в ул. "Тодор
Димов" NO 30 и се управлява от Сдружение "Младежки Алианс-Варна".
40 места х 3 499 лв. = 139 960 лв.

В Център "Домашни грижи" на Български червен кръст се обгрижват 80
възрастни, хронично болни, хора с трайни увреждания над 65 години, отговарящи
на поне един от следните критерии: самотно живеещи; хора с трайни увреждания
Център "Домашни грижи" за
оказване помощ на възрастни, или с хронични заболявания; лица, непритежаващи собственост, която може да
бъде източник на допълнителни доходи. Услугата се предоставят по домовете. Адрес
хронично-болни и хора с
на управление на услугата гр.Варна, ул. "Бр.Шкорпил" NO 3. 80 места х 1 542 лв.
трайни увреждания

=

174 950

123 360 лв.

Стр. 7 от 12.

139 960

123 360

11 Обществена трапезария за
социално слаби rраждани

Обществената трапезария за социално слаби граждани предоставя порция топъл
обяд на 550 души(240 от район Приморски,130 от район Одесос и 180 от район
Аспарухово), определени със списъци от районните администрации на община
Варна. Услугата се предоставя от Сдружение "Здраве, култура, самочувствие,
интегрирано устойчиво развитие" с адрес: гр.Варна, ул."Драва Соболч" № 7А;
240 потребителя от район Приморски,
650 места х 2.60 лв. х 83 р.дни = 140 270 лв.; 550 места х 2.60 лв. х 166
р.дни = 237 380 лв.
Бизнес центърът за пълнолетни лица с увреждания е с капацитет 40 места и
предоставя комплекс от социални услуги, свързани с трудовата реализация на
хората с увреждания: обучение за придобиване на трудови умения и навици,
включване в курсове за преквалификация, разкриване на подходящи за тях работни
места; развиване на способностите и насърчаване на предприемачеството за
планиране и стартиране на собствен бизнес, мотивационни тренинги. Услугата се
предоставя на адрес гр.Варна, ул."Георги &енковски" NO 16 и
бул."Вл.Варненчик" бn.27 от СНЦ ,,Шанс за хора с увреждания".
40 места х 3 499 лв. =139 960 лв.

12

Бизнес център за пълнолетни
лица с увреждания

13

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и ученици с
дисфазии на развитието, хиперкинетично разстройство на поведението, съчетано
Център за социална
или не с умствено изоставане и /или със стереотипни движения на възраст 5-10
рехабилитация и интеграция
години е с капацитет 40 места.Предлага социални услуги свързани със стимулиране
за деца и ученици с дисфазии
и подкрепа на семействата на такива деца; ресурсно подсигуряване на
на развитието1
интеграцията на децата; консултиране на близки и обгрижващи. Услугата се
хиперкинетично разстройство
управлява от "Сенекс" ЕООД на адрес ул. "Околчица" NОб партер и yn.
на поведението
"Околчица No17
40 места х 3 499 лв. = 139 960 лв.

Център за социална
рехабилитация и интеграция
14
за деца в неравностайно
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- приземен етаж в
сградата на ДКЦ V
30 места х 3 499 лв. = 104 970 nв.

15

Центърът предоставя иновативни услуги за деца от О до 4 г. с риск от изоставане в
Център "Ранна интервенция за развитието или с диагносrицирано увреждане и техните семейства - игрова терапия,
родителска взаимопомощ, консултации по успешно кърмене, домашни посещения на
предотвратяване на
мобилен терапевтичен екип и др. Услугата се предоставя от Фондация „Карин дом"
изоставането на деца с
във м-ст "Св. Никола" - Вила „Станчов".
увреждания"
40 места х 3 100 лв. = 124 000 лв.

16

Център за социална
рехабилитация и интеrрация
за пълнолетни лица с
психични разстройства

Центърът за възрастни с психични разстройства с капацитет 25 места предоставя
социални услуги за лица с психични проблеми. Предлагат се рехабилитационни
дейности, организиране на свободното време, групи за взаимопомощ и др. Услугата
се управлява от фондация "Равен шанс - Варна" на адрес ж.к. "Вл.Варненчик" /до
бл.302/

25 места х 3 499 лв. = 87 475 nв.

Стр. 8 от 12

377 650

139 960

139 960

104 970

124 000

87 475

Център за социална
17 рехабилитация и инте грация
за пьnнолетни лица,
злоупотребящи с алкохол

Център за социална
рехабилитация и интеграция

18

разстройств а

за деца с психични

Център за социална
рехабили тациS11 и интеграциS11
19
за лица, жертви на насилие и
трафик

20

21

22

1

1

2

социални услуги, свързани с извършв ане на
Центърът предлага комплекс
рехабилитация, социално-пр,
i консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране за лиЦа, злоупотребяващи с алкохол или зависими.
Услугата се управлява от Сдружение "Ж ивот бе з алкохо л" на адр ес
ул."Константин Фотинов"NО12 и ул."Съборни п NО40 Втори корпус, втори етаж (ДКЦ I)
25 места х 2 040 лв. = 51 000 лв.
Центърът за деца с психични разстройства предоставя социални услуги за деца с
психични разстройства. Предлагат се рехабилитационни дейности, организиране на
свободното време, консултуране на близки и обгрижващи. Услугата се управлява
от ФондациS11 "Фамилна зона" на адрес: гр.Варна, ул.пСвета Ирина" N018, 20
места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

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

Наблюдавано жилище

Услугата "Наблюдавано жилище" представлява специализирана подкрепа за
формиране на умения за самостоятелен и пълноиценен живот, храна, подслон и
подкрепа при трудовата си резлиэация. Адрес: ул."Стран джа" №22, ет.З, ап.61, 8
места х 6 750 лв. = 54 000 лв.

Център за социална
рехабилитациS11 и интеграция
за деца с уврежданиS11

Центърът эа рехабилитация и интеграция за дец а с увреждания с капацитет 20
места, предоставя комплек с от социални услуги, свързани с инд ивидуална работа с
деца, програма за деца с аутиэъм, терапевтично-рехабилитационна подготовка за
интегрирано обучение. Адрес: ул."Кавала" 1А, 20 места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

69 980

69 980

54 000

69 980

о
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Поддържаща и надграждаща
квалификация и супервизия
Отпускат се средства за поддържаща и надграждаща квалификация, и супервизия
на специалистите и
на специалистите и ръководните кадри, работещи в сферата на социални дейности
ръководните кадри, работещи към Община Варна при съгласуване с директора на Дирекция "Социални дейности".
в сферата на социални
дей ност и към община Варна
Ежег одна национална
конференция за
популяризиране на
иновативни социални услуги

69 980

Центърът предоставя 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. Услугата се предоставя от фондация "ЕС-0-ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК"
на адрес: гр.Варна, ул."Синчец" №21, 20 места х 3 499 лв. = 69 980 лв.

Център за социална
рехабилитациSI и интеграция
за лица, напуснали
пенитенциарните заведениS11

III.ДPYГ

51 000

Отпускат се средства за ежегодна национална конференция за популязиране на
иновативни социални услуги.

Crp. 9 от 12

10 000

10 000

3

Изготвяне на технически
паспорти и възлагане на
надзор на обект и от
социалната и нфраструктура

Изготвяне на технически пас
·и и въ злагане на надзор на обекти от социалната
инфраструктура, включително изработка на задания за проектиране, изготвяне на
инвестиционен проект по всички части, изготвяне на доклад за оценка на
с ъотве тст вието, авторски и строител ен надзор и други.

16 019

4

Изготвяне на анализ на
потребностите от социални
услуги на територията на
о бщина Вар на, консул тант ски
успуги

Изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на територията на
община Варна, консултантски услуги

10 000

5

Абонаментен сервиз на
инвалидни платформи и
резервни части

Извършва се абонаментно обслужване, ремонт и поддръжка на вертикални
хидравлични пла тформи за хора с увреждания в подлезите - Централен подлез,
подлез Тракия, подлез Акациите, подлез Икономически университет, стълбищна
платформа в сградата на Община Варна

5 000

6

Изработка на сайт

Изработка н а сайт на дирекция "Социални дейности"

2 000

1

Изплащане на еднократни
помощи на социално слаби
лица

Отпускат се еднократни помощи за инцидентно възникнали комунално-битови
нужди на социално слаби граждани от община Варна, в т. ч. преходен остатък от
2020 Г, - З 800 ЛВ,

2

Месечна социална помощ за
децата на загиналите
с лужители от ОД на МВР Варна

200 000

Ежемесечно ще се отпуска парична помощ в размер на 100 лв. на 8 деца на
загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР - Варна.
100 лв. х 8 деца х 12 месеца

9 600

= 9 600 лв.

о
1

Малки проекти

На конкурсен принцип ще бъдат избрани и финансирани до 6 малки проекта на
стойност до 5000 лв. със срок на изпълнение 5 месеца по параграф 45 "Субсидии за
организации с несто панска цел". Целеви групи ще бъдат деца и възрастни в
неравн остойно положение.

30 000

2

Програма "Запознаване на
хора в неравностойно
положение с традиционните
християнски ценности"

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

20 000

3

Коледен благотворителен
концерт "Заедно за Коледа"

Осигуряват се средства за Коледни пакети за лица и семейства в неравностойно
положение по параграф 45 "Субсидии за организации с несrопанска цел" за
Коледен благотворителен концерт "Заедно за Коледа", организиран съвместно с
Български Червен Кръст
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7 000

86 160
Стр.10 от 12

о

27 601

150 000

д.540 Дом за стари хора към "Комплекс за социални услуг"" �а възрастни хора с увреждания Гергана· ДСХ и

ДПЛФУ"
1

Проектиране на основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана" - ДСХ и
ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни
пространства пред него, осигуряване на досrьпен подход от тротоара на бул. ,,Княз Борис I" към основната сграда на
адрес: гр. Варна, бул. ,,Княз Борис I" N!? 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 по
кадастрална карта на Район "Приморски", гр. Варна

86 160

27 601

д.589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и грижи
2

.

Основен ремонт на сграда на ул. nкавала" lA, ет.З, в т.ч. Изготвяне на инвестиционен проект на необходимите части,
изготвяне на доклад за оценки на съответствието, СМР, възлагане на авторски и строителен надзор и други дейности,
свързани с основния ремонт.

150 000

о

§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

172 970

29 000

д.524 Домашен социален патронаж
3

Компютърни конфигурации

5 400

4

Мултифункционално устройство

1 200

5

Климатик

2 000

б

Товарни превозни средства (микробуси за превоз на храна) 2 бр.

7

Професионален електрообръщателен тиган

18 720

8

Професионален парен казан 120 л

10 550

9

Професионален конвектомат за 24 тави

23 500

10

100 000

Количка за професионален конвектомат за 24 тави

1 700

д.525 клубове на пенсионера
11

Компютърни конфигурации

2 400

12

климатични системи

3 500

д.526 Центрове за обществена подкрепа
13

Компютърни конфигурации

4 000

д.530 Центрове за настаняване от семеен тип • КСУДМ
14

Компютърни конфигурации

15

Подмяна на ел.осветление в 3 Центъра за настаняване от семеен тип - ж.к."Вл.Варненчик", бул."Вл.Варненчик п ,
бул."Константин и Фружин"

2 000

д.540 Дом за стари хора към "Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания Гергана· ДСХ и
ДПЛФУ"
СТр.11 от 12

15 000

3 600

16

17

l

4 000

Компюn.рни конфигурации
д.541 Дом за пъnнолетни пица с физически увреждания към "Комп11екс за социапни ус,ауrи за възрастни
хора с увреждания Герrана- ДСХ и ДПЛФУ''

2 000

Принтери
д.551 Дневен цеиn.р эа деца и мnадеж:и с рреждании

18

Компютърни конфигурации

2 000

д.553 Приют за временно настаняване на бездомни и социаnно спаби пица
19

Компюn.рни конфигурации

4 000

д.589 Друrи спуж:&и и дейности по социа11но осиrуряване подпомагане и rриж:и

20 Комnютьрни конфигурации

3 600

о

о
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о

о

Държавно деn:еrирана дейност

11519042

nомощм

nap.42-14

209 600

Местна деiliност

8 255 996

субсидии 11а орn�низации п .
ар 4S-ОО
с 11естопанска цел

57 000

ДОфинансиране

47$ :1QO

Директор на дирекция "Социални дейности".
Изготвил - гл.ека�ерr "икономист''.....

Crp. 12 or 12
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.......Таня Василева

,;.. М,.рос;л� Иванова

