
Приложение № 2б

Показатели за изпълненине 

 Дейност по компонент 2 Специфични 
дейности:Информационни услуги, запис на говорящи 
книги и списания, издателска и брайлова дейност, 
подържане на информационни сайтове, 
административно обслужване, материали и 
консумативи за изброените дейности:

2.1.Записани говорящи книги и списания брой 90 книги, 60 
списания

35 книги, 21 
списания

46 книги, 18 
списания 39 книги, 18 списания 70 книги, 18 

списания
2.1. Читатели на говорящи книги и списания  човека 1500 750 829 552 571

2.1. Издаване на брайлови и плоскопечатни списания тираж брой 9000 2,250 2,250 2250 2250

2.1.Получатели на брайлови и плоскопечатни списания
човека, структури
на ССБ и
институции

800 650 650 650 650

2.1. Администриране на сайтове броя 2 2 2 2 2

2. 2. Подпомагане обучението на членове на 
организацията, учащи във висши учебни заведения, 
трудовата реализация на интелектуалци, работещи 
извън системата на ССБ, социални помощи, 
предоставяне на помощно-технически средства, 
компенсиращи зрителния дефицит, с цел подобряване 
качеството на живот. 

2.2.Предоставени стипендии и финансова помощ за 
технически сътрудници на интелектуалци. човека 55 50 50 8 45

2. 2.Социални помощи човека 700 75 123 68 3621
2.2.Стойност на социалните помощи лева 40000 3000 3000 3000 47,536
2.2.Предоставяне на помощно-технически средства човека 700 149 1050 0 588
2. 3. Услуги подпомагащи интеграцията на хората със 
зрителни увреждания в териториалните центрове за 
социална интеграция и взаимопомощ и издръжка на 
изброените дейности
2.3. художествено-творчески мероприятия броя 80 50 338 17 45
2.3. брой участници в художествено-творчески 
мероприятия човека 200 348 233 168 287

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите 
по компонент 2 и 3 от Приложение № 2

Мерна единица
Целева 

стойност за 
2019 г.

Отчетна стойност 
към 31.03.2019 г.

Отчетна стойност 
към 30.06.2019 г.

Отчетна стойност 
към 30.09. 2019 г.

Отчетна стойност 
към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ



2.3. спортно- туристически мероприятия и екскурзии брой 100 12 489 61 69
2.3.брой участници в спортно- туристически мероприятия 
и екскурзии човека 1500 155 1483 1364 1358

2.3.Общи събрания на ТО и заседания на Управителните 
им съвети брой 300 96 190 45 0

2.4. Организационна и контролна дейност, свързана с 
функционирането на регионалните организации в 
центровете за социална интеграция и взаимопомощ, 
транспротни услуги, командировки и материали и 
консумативи за изброените дейности.

2.4.Заседания на Националното общо събрание на 
пълномощниците, Управителния и Контролни съвети брой 10 1 5 0 4

2.4. Консултации на членове на ССБ и техните семейства човека 10000 8163 4,683 4836 4683

2.4. Срещи с представители на държавната и общинска 
администрация броя 100 35 65 68 43
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