








Приложение № 3

Показатели за изпълненине 

1. Дейност по компонент 2 

Д1. Трудова рехабилитация

1. Хора с увреждания, получили доплащане за намалена 

работоспособност Бр. 230
225

2. Оборудвани, преоборудвани и/или адапирани работни 

места на хора с увреждания Бр. 1

Д2. Професионално ориентиране, обучение, 

квалификация и преквалификация

1. Обучени лица бр. 110 22

2. Проведени курсове на обучение Бр. 5 1

3. Предприятия и кооперации, участвали в обучение Бр. 20 10

4. Обучени наставници на хора с увреждания и подкрепящ 

персонал бр. 20

Д3. Социална и медицинска рехабилитация и 

рекреация

1. Ползватели на рехабилитация, профилактика, превенция 

и/или рекреация Бр. 250

2. Смени за рехабилитация Бр. 8

3. Предприятия и кооперации, представители на които са 

участвали в рехабилитация и профилактика Бр. 24

Д4. Обща рехабилитация

1. Предприятия и кооперации, участвали в обмяна на опит бр. 20

2. Участници в обмяна на опит бр. 25

3. Ползватели на електронни и печатни издания, свързани с 

превенция, както и с рехабилитация и рекреация на хора с 

увреждания бр. 300

4. Предприятия и кооперации, ползватели на онлайн 

базирани платформи, бази данни и други ресурси за 

подпомагане специализираните предприятия и кооперации 

за хора с увреждания Бр. 24

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите 

по компонент 2 и 3 от Приложение № 1

Мерна единица

Целева 

стойност за 

2020 г.

Отчетна стойност 

към 31.03.2020 г.

Отчетна стойност 

към 30.06.2020 г.

Отчетна стойност 

към 30.09. 2020 г.

Отчетна стойност 

към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ



5. Електронни и печатни материали свързани с превенция, 

както и с  рехабилитация и рекреация на хора с увреждания Бр. 2

Д5. Социална интеграция

1. Организирани мероприятия за социална интеграция Бр. 1

2. Участници в инициативи в областта на социалната 

интеграция бр. 10

3. Предприятия и кооперации, участващи в Европейски 

форум Бр. 15

4. Хора с увреждания от системата на НС на ТПК, 

посетили Европейския форум Бр. 200

5. Тематични панаири и изложения в които е осъществено 

подкрепено участие на предприятия и кооперации на хора с 

увреждания бр. 3

6. Публикации (в т.ч. електронни), свързани със 

социалната интеграция бр. 1


