Приложение № 1
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
(Наименование на организацията) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
за периода от:
01.01.2021 г.
до:

31.3.2021 г.

ВАЖНО: Попълват се само полетата, в които шрифтът не е потъмнен (Not Bold), останалите стойности се генерират чрез заложени формули. При допълване на редове в компоненти 2 и 3 се актуализират и заложените формули.

Предназначение на разходите
1

Наименование на
направлението на разхода

2
I. Дейности по компонент 1

1. Административни
разходи
Общо разходи по компонент 1

Утвърдена субсидия
за 2021 г. с РМС №
137 от 19.02.2021 г.

Разходи за първо
тримесечие

Разходи за второ
тримесечие

Разходи за трето
тримесечие

Разходи за четвърто
тримесечие

Разходи с натрупване

Неусвоена сума за
бюджетната година
подлежаща на
възстановяване

Обяснения и бележки

3

4

5

6

7

8

9

10

96000,00
96000,00

14224,00
14224,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14224,00

209000,00
209000,00
0,00
0,00

800,00
800,00
800,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

800,00
800,00
800,00
0,00

35500,00
35500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Дейности по компонент 2
2. Преки разходи
свързани със
специфичната дейност
2.1 Програма
„Здравословно хранене в
условията на живот с
диабет“ ще помогне за
правилното формиране на
ежедневно меню на
пациенти с
диабет.
от тях: текущи разходи
в т.ч. персонал
капиталови разходи

2.2 Помощи от витамини
и технически средства за
контрол на кръвна захар,
подпомагане на
пациентите в
профилактиката на
сезонни вирусни
инфекции (с
противогрипни ваксини и
витамини), както и за
контрола на пациенти с
диабет тип 1 с
осигуряване на
допълнителни или
иновативни устройства и
консумативи за контрол
на кръвната захар.
от тях: текущи разходи
в т.ч. персонал
капиталови разходи

2.3 . Обучителни семинари
за повишаване знанията и
информираността на
хората с диабет, чрез
разработване на пакет от
документи за обучение,
информация и знания за
контрол на състоянието и
намаляване късните
усложнения от него.

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Информационна
дейност - поддръжка на
информационен сайт,
абонамент
за специализирани издания
за проблемите на диабета.

14000,00

0,00

2.5 Информационна и
застъпническа дейност по
региони - за интеграция на
хора с диабет, консултации
с експерти поддръжка на
дейността на регионалните
информационно
консултативни центрове
към сдружението в
страната.

24000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

307000,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
800,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6 Програма за млади
хора „Живей активно с
диабет“. Организиране на
спортни лагери,
демострационни срещи на
футболния отбор, участие
в турнири с
благотворителна цел,
срещи с експерти и
дискусии на жени с
диабет, желаещи да
изност бременност и да
имат здраво поколение

11500,00

2.7 Международна дейност ,
членство во Международна
диабетна асоциация и други
межународни организации,
както и бъдещо
кандидатстване по проекти
с международно участие

……….
Общо разходи по компонент 2
ІІІ. Дейности по компонент 3
3. Други разходи/разходи
с еднократен характер
3.1. Еднократни разходи за 2021г.

Изграждане на достъпна
среда за хора с
увреждания

текущи разходи
капиталови разходи

3.2
от тях: текущи разходи
капиталови разходи

3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406000,00
310000,00
0,00

15024,00
800,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

421024,00
310800,00
0,00

………
Общо разходи по компонент 3

Обща сума:
т.1+т.2+т.3
в т.ч. текущи разходи
капиталови разходи

Забележка: Колона № 9 се попълва само с отчета за 4-то тримесечие на 2021 г.
Съставил отчета: ...........................................................................................................
/име, подпис и телефон/

Ръководител: .................................................................................................................
/име и подпис/

Приложение 2
ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
(Българска асоциация Диабет)
за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Извършени нестопански дейности:
1. Анализ на изпълнението на програма „Здравословно хранене в условията на живот с
диабет“ с цел постигане на по -висока ефективност и полезност за хората с диабет.
2. По програма „Помощи от витамини и технически средства за контрол на кръвна
захар, подпомагане на пациентите в профилактиката на сезонни вирусни инфекции
(с противогрипни ваксини и витамини), както и за контрола на пациенти с диабет тип 1
с осигуряване на допълнителни или иновативни устройства и консумативи за контрол
на кръвната захар“ също се проведе аналитична работа с председатели на сдружения с
цел подобряване на ефективността.
3. Обучителни семинари за повишаване знанията и информираността на
хората с диабет, чрез разработване на пакет от документи за обучение,
информация и знания за контрол на състоянието и намаляване късните усложнения от
него – набират се теми и лектори за обучителни семинари съобразно променен фокус,
приоритети както и различни възможности за практическо провеждане във връзка с
епидемичната обстановка и влиянието на COVID-19 върху диабетното състояние на
хората с диабет.
4. Програма информационна дейност функционира без прекъсване. Ежеседмично в
сайта на асоциацията и на страницата и във фейсбук се публикуват материали, свързани
с диабет и COVID-19 и взаимното влияние на двете заболявания върху пациентите.
Изискана е и сме получили от институциите достъп до обществена информация
свързана с COVID-19 и хората с диабет, която сме свели до знанието на диабетиците в
частта и, касаеща ваксините - за и против и има ли препоръки за конкретни от тях.
5. Информационна и застъпническа дейност по региони - за интеграция на
хора с диабет, консултации с експерти, поддръжка на дейността на регионалните
информационно консултативни центрове към сдружението в страната.
- Изготвени са методически указания за подпомагане на сдруженията по изготвяне на
ГФО и подготовка на общите събрания;
- Организирана и проведена е виртуалната среща на 22 февруари на председатели на
сдружения и активисти, като първо събитие за тази година от поредицата Живот с
диабет - Среща с експерта , чийто фокус в тази първа среща е опазване на зрението на
човек с диабет. Срещата се проведе чрез zoom приложение, в реално време с проф. Д-р
Зорница Златарова от гр. Варна, която изнесе презентация на тема: Диабетен макулен
едем – диагностика и лечение. Същата презентация ще бъде представена на широк кръг
членове – по възможност на живо или чрез он-лайн платформа.
6. Програмата за млади хора „Живей Активно с диабет“ ще стартира след
стабилизиране на епидемичната обстановка и възможност за провеждане на
мероприятия и семинари на живо и спортни лагери за отбора по футбол на
асоциацията.
7. Международна дейност, членство во Международна диабетна Федерация и други
международни организации, както и кандидатстване по проекти с международно
участие се осъществява дистанционно чрез участие он лайн в уебинари, анкети и
активности на Международната диабетна Федерация.

Постигнати резултати:
1. Обхванати са 50 сдружения по програма 4 и програма 5 .
2. Във виртуалната Среща с експерта се участвали над 45 членове на асоциацията
3. Поради това, че има реален повишен риск за тежко протичане на COVID-19 при
хората с Диабет, всички събирания и масови мероприятия са спрени и не могат да
бъдат отчетени резултати съгласно дадените указания.
Индикатор за ефективност:
Степен на постигане:
По програма 4 и програма 5 има постигната значителна ефективност, но като цяло не
могат да бъдат конкретизирани резултати в цифрово изражение.
Приложени доказателства за осъществените дейности:
1. Електронни писма до сдруженията;
2. Отчет за работата на информационния сайт;
3. Покана до сдруженията за среща с експерта;
4. Кореспонденция с МЗ и НЗОК
Ръководител: .................................................................................

Приложение № 3

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите
по компонент 2 и 3 от Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
Показатели за изпълненине

Мерна единица

Целева
стойност за
2021 г.

Отчетна стойност
към 31.03.2021 г.

Отчетна стойност
към 30.06.2021 г.

2. Дейност по компонент 3/за всяка отделна
дейност/………
2.1. Програма "Здравословнохранене в условията на живот
с диабет" ще помогне за правилното формиране на
ежедневното меню на пациенти с диабет-брой обхванати

бр.

2.2. Помощи от витамини и технически средства за
контрол на кръвна захар, подпомагане на пациентите в
профилактиката на сезонни вирусни инфекции (с
противогрипни ваксини и витамини), както и за контрола
на пациенти с диабет тип 1 с осигуряване на допълнителни
или иновативни устройства и консумативи за контрол на
кръвната захар.

бр.

5000 реципиента

2.3. Обучителни семинари за повишаване знанията и
информираността на хората с диабет, чрез разработване на
пакет от документи за обучение, информация и знания за
контрол на състояние и намаляване късните усложнения от
него.• Съдействие на членовете на асоциацията за
предпазване от и преодоляване на последствията от Ковид
19

бр.

8 семинара в които ще
бъдат обхванати 1000
човека

2.4. Информационна дейност - поддръжка на
информационен сайт, абонамент за специализирани
издания за проблемите на диабета- обхванати

бр.

Поддръжка
на
информационен сайт 1,
абонати на вестник за
хора с диабет 3000 бр. ,
информационни
карти
500

2.5. Информационна и застъпническа дейност по региони за интеграция на хората с диабет, консултации с експерти
поддръжка на дейността на регионалните информационно
консултативни цетрове към сдружението в страната- брой
прояви

бр.

10

6500 пакета с
диетични продукти и
примерни менюта

0

0

0

1 сайт

1

Отчетна стойност
към 30.09. 2021 г.

Отчетна стойност
към 31.12.2021 г.

2.6. Живей активно с диабет участие в брой пряви

бр.

2.7. Международна дейност, членство в Международна
диабетна асоциация и други международни организации,
както и бъдещо кандидатстване по проекти с
международно участие - брой активности
3. Други разходи/разходи с еднократен характер

бр.

Спортни лагери и участие
в турнири 3, Събития за
млади жени с диабет 2,
Срещи с психолози и
ендокринолози 12

0

Участие в Годишно ОС
на
IDF
Европейски
регион, симпозиум на
EАSD и др.

0
1

ремонт
подхода
офиса

на
към
0

