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          Приложение 2 

  

 

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

на сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" 

за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 

І. Извършени нестопански дейности:    

 

1.   НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 2.1. За подпомагане дейността на териториалните 

организации и за социални услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески 
мероприятия, за осъществяване социални контакти и комуникации.  

 

2. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 2.2. За транспортно обслужване на членовете и 
издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи на териториалните организации на 

сдружението. 

 

3. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 2.3. За издаване и непазарно разпространение на 
списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други специализирани издания. 

 

4. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 2.4. За провеждане на значими мероприятия, за 
обучителни семинари на членовете, за международна дейност и за членски внос в 

национални и международни организации. 

 

5. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 2.5. За Национален център за рехабилитация на сляпо-
глухи – гр. Пловдив. 

 

6. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 3.1. За оборудване и за специални помощни средства и 

специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване на 

комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите. 

 

7. НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 3.2. За приспособления и устройства за улесняване 
достъпа до НЦРСГ – Пловдив. 
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ІІ. Постигнати резултати: 

 

1.   ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по  Дейност 2.1. За подпомагане дейността на 

териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за културни, 

спортни и творчески мероприятия, за осъществяване социални контакти и 

комуникации. 

Дейност 2.1. продължи да се осъществява в условията на извънредна епидемична 
обстановка до 31.03.2022 г., поради което и през І трим. 2022 г. остана в сила 

разпоредбата на ръководството на НАСГБ към председателите и сътрудниците на 
териториалните организации и координаторите на групите, както през 2020 г. и през 

2021 г., да продължат да ограничават присъствените мероприятия и сбирки, като ги 

заместват с индивидуални консултации, които се осъществяват дистанционно 
(посредством телефонна връзка или онлайн), както и съдействие при необходимост 

чрез интерпретаторски услуги към сляпо-глухите, предимно дистанционно с 

посредничество между тях и институциите, а в крайна необходимост и присъствено, 
при спазване на всички предпазни мерки.   

Получените количествени данни за осъществен брой мероприятия и социални услуги 
от териториалните организации (ТО) и групите на НАСГБ през І трим. 2022 г., са 

следните: 
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1 Асеновград 16 3 2 1 11 1 1 0 

2 Благоевград 29 4 12 2 12 2 0 0 

3 Бургас 22 0 0 0 3 15 8 2 

4 Варна 36 1 3 0 0 0 0 0 

5 Велико Търново 13 1 4 3 12 13 10 6 

6 Габрово 29 1 0 0 0 7 3 4 

7 Добрич 24 0 0 0 0 21 8 4 

8 Казанлък 11 0 0 0 0 11 7 3 

9 Кърджали 26 3 4 6 6 5 6 0 

10 Неделино 17 25 0 25 25 13 13 0 

11 Перник 5 4 2 0 6 2 2 1 

12 Плевен 8 0 0 0 0 8 5 2 

13 Пловдив 83 0 0 0 0 41 17 2 

14 Русе 39 1 4 2 11 6 2 3 

15 Силистра 11 0 0 0 3 2 0 0 



3 

 

16 Сливен 16 6 3 8 3 4 2 3 

17 

група Смолян (към 

ТО Пловдив) 

5 0 0 0 0 5 5 4 

18 София 26 3 6 0 3 5 3 0 

19 Стамболийски 12 0 0 0 0 12 8 6 

20 Стара Загора 15 1 17 0 1 11 3 2 

21 Харманли 14 5 0 5 5 0 0 0 

22 

група Хисаря (към ТО 

Пловдив) 

6 0 0 0 0 6 5 4 

23 Шумен 20 5 2 0 3 10 10 0 

24 Ямбол 29 0 0 2 2 10 2 1 

  ОБЩО: 512 63 59 54 106 210 120 47 

 

Горепосочените количествени данни от брой осъществени мероприятия и предоставени 
социални услуги от 24 териториални организации и групи на НАСГБ,  са обобщени 

като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 2.1.1: Културно-масови мероприятия в териториалните организации 
(отбелязване на международни, национални, религиозни и лични празници, провеждане 

беседи и др.) 

Целева стойност за 2022 г.: 330 броя културно-масови мероприятия в ТО 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  63 броя културно-
масови мероприятия в ТО 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 83 
броя културно-масови мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 63 броя 

културно-масови мероприятия в ТО (19 % от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.1.2: Спортни мероприятия в териториалните организации  (провеждане на 

тренировки, състезания и др.) 

Целева стойност за 2022 г.: 240 броя спортни мероприятия в ТО 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  59 броя спортни 
мероприятия в ТО 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 60 

броя спортни мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 59 броя 
спортни мероприятия в ТО (24,6% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.1.3: Творчески мероприятия в териториалните организации по 
художествена самодейност (провеждане на репетиции и подготовка, концерти, 

изпълнения и др.) 

Целева стойност за 2022 г.: 280 броя творчески мероприятия в ТО 
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Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  54 броя творчески 

мероприятия в ТО 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 70 
броя творчески мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 54 броя 
творчески мероприятия в ТО (19% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.1.4: Срещи и сбирки в Клубовете за социални контакти на териториалните 

организации 

Целева стойност за 2022 г.: 730 броя срещи и сбирки в клубовете 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  106 броя срещи и 
сбирки в клубовете 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 183 
броя срещи и сбирки в клубовете 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 106 броя 

срещи и сбирки в клубовете (15% от целевата стойност за 2022 г.)  

 

Показател 2.1.5: Членове, получили консултации и съдействие за разрешаване на лични 
проблеми, относно техни права и придобивки, включително и пред държавни 

институции  

Целева стойност за 2022 г.: 350 броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  210  броя членове, 

получили консултации 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 88 
броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 210 броя 
членове, получили консултации (60% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.1.6: Членове, получили консултации относно ползване на специфични 
помощни средства за облекчаване комуникацията им (включително слухови апарати и 

др.) 

Целева стойност за 2022 г.: 180 броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  120 броя членове, 

получили консултации 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 45 
броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 120 броя 
членове, получили консултации (67% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.1.7: Членове, на които са им предоставени интерпретаторски услуги 

(включващи: интерпретиране речта на събеседниците, описание на обкръжаващата 
среда и придружаване)  -  със съдействието на председателя и сътрудника на 

териториалната организация (координатора на групата):  
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Целева стойност за 2022 г.: 130 броя членове, получили интерпретаторски услуги 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  47 броя членове, 

получили интерпретаторски услуги 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 33 
броя членове, получили интерпретаторски услуги 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 47 броя 
членове, получили интерпретаторски услуги (36% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

2. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 2.2. За транспортно обслужване на 

членовете и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи на 

териториалните организации на сдружението. 

Поради продължаващата извънредна епидемична обстановка до 31.03.2022 г., 

дейностите, свързани с пътуване и транспорт, се провеждат в намален обем и при 

спазване на всички ограничителни мерки. 

Териториалните управителни съвети на териториалните организации са издирили и 
приели 1 (едно) сляпо-глухо лице, които е утвърдено за член от Управителния съвет на 

НАСГБ.  

Продължи провеждането с намален брой участници на териториални събрания на 

териториалните организации и присъствени мероприятия на НАСГБ (заседание на 
Управителния съвет на НАСГБ през м. март 2022 г.), при спазване на необходимите 

предпазни и ограничителни мерки.  

Осъществената Дейност 2.2. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 2.2.1: Издирени сляпо-глухи 

Целева стойност за 2022 г.: 30 броя издирени сляпо-глухи 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  1 брой издирени сляпо-
глухи 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 8 
броя издирени сляпо-глухи 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 1 брой 

издирени сляпо-глухи (3% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.2.2: Сляпо-глухи членове и техните интерпретатори, на които са изплатени 
транспортни разходи в семинарите и в други мероприятия 

Целева стойност за 2022 г.: 85 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  8 броя сляпо-глухи 
членове и интерпретатори 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 21 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022г.: действително постигнати 8 броя 
сляпо-глухи членове и интерпретатори (9% от целевата стойност за 2022 г.) 
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Показател 2.2.3: сляпо-глухи членове и техните интерпретатори, на които са изплатени 

транспортни разходи за участие в териториални събрания на териториалните 
организации 

Целева стойност за 2022 г.: 45 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  0 броя сляпо-глухи 
членове и интерпретатори 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 11 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022г.: действително постигнати 0 броя 
сляпо-глухи членове и интерпретатори (0% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

3. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 2.3. За издаване и непазарно 

разпространение на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други 

специализирани издания. 

Списание „Звук и светлина”, печатен орган на НАСГБ, месечно издание: 

За периода на І трим. 2022 г. са издадени: бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и 
бр.2 (193) от 2022 г. - в следните варианти (по брой екземпляри за всеки от издадените 

броеве на списанието): 

 

- на плоскопечатен шрифт (книжка) – 47 екз. на месец 

- на брайлов релефно-точков шрифт – 22 екз. на месец (за сляпо-глухите, 

ползващи брайл) 

- на компакт диск в MP3 формат  - 23 екз. на месец (в аудио-вариант като 

говорещо списание за сляпо-глухите с остатъчен слух); 
- като онлайн издание на адрес: http://zvuk-i-svetlina.eu 

 

Осъществената Дейност 2.3. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 2.3.1: Периодичност на сп. "Звук и светлина" 

Целева стойност за 2022 г.: 12 броя издания на година 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  3 броя издания (бр. 11-

12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 3 
броя издания  

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 3 броя 
издания (25% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.3.2: Тираж на сп."Звук и светлина" - на плоско-печатен шрифт 

Целева стойност за 2022 г.: 47 броя екземпляра на месец 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  47 броя  екземпляра на 

месец (за всяко от трите издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) 
от 2022 г.). 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.: очаквани 47 броя  екземпляра на месец  
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Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 47 броя  

екземпляра на месец или 100% изпълнение за издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , 
бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.). 

 

Показател 2.3.3: Тираж на сп."Звук и светлина" - на брайлов шрифт 

Целева стойност за 2022 г.: 22 броя екземпляра на месец 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  22 броя  екземпляра на 
месец (за издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.: очаквани 22 броя  екземпляра на месец  

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 22 броя  

екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец. 

 

Показател 2.3.4: Тираж на сп."Звук и светлина" - на CD в MP3 формат 

Целева стойност за 2022 г.: 23 броя екземпляра на месец 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  23 броя  екземпляра на 
месец (за издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.: очаквани 23 броя  екземпляра на месец  

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 23 броя  
екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец. 

 

Показател 2.3.5: Онлайн версия на сп. "Звук и светлина"  

Целева стойност за 2022 г.: наличност за всеки издаден брой 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  наличност за всеки 

издаден брой (за  издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 
г.). 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.: очаквана наличност за всеки издаден брой  

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигната наличност 

за всеки издаден брой или 100% изпълнение за месец.  

 

4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 2.4. За провеждане на значими 

мероприятия, за обучителни семинари на членовете, за международна дейност и за 

членски внос в национални и международни организации. 

Поради епидемичните ограничителни мерки до 31.03.2022 г., се планира обучителният 

семинар и значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, допринасящо за 
социалното включване на сляпо-глухите хора, чрез култура, спорт и художествена 

самодейност, да се подготвят и проведат съвместно в датите около 15 август 2022 г. във 

връзка с навършването на 25 - годишнината от учредяването на НАСГБ (15.08.1997 г.) 
и очакван период от годината без ограничения.  

 

През отчетния период продължи осъществяването на следните международни дейности 
на НАСГБ: 

 



8 

 

1. Взаимодействие със Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). Председателят 

и юрисконсулт на НАСГБ Величка Драганова изпълнява своите задължения като 
ръководител на Комисията по провеждане на изборите на 6-то Общо събрание на 

СФСГ, което ще се проведе съвместно с 12-та Световна конференция по сляпо-

глухотата "Хелън Келър", от 06 - 14 септември 2022 г., в Найроби, Кения, и обменя 
регулярни информации относно предстоящото събитие.  

 

2. Взаимодействие с Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). Осъществява се 
активна подготовка за участие на председателя и юрисконсулт на НАСГБ Величка 

Драганова като национален представител на НАСГБ в 9-то Общо събрание на ЕССГ, 
което ще се проведе съвместно с І-ви Форум на сляпо-глухите от третата възраст; ІV-ти 

Форум на сляпо-глухите жени и ІІІ-ти Форум на сляпо-глухите младежи, от 23 до 25 

юни 2022 г., в Брюксел, Белгия.  

 

Осъществената Дейност 2.4. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 2.4.1: Проведени обучителни семинари 

Целева стойност за 2022 г.: 1 брой обучителен семинар 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  0 броя обучителен 
семинар 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.:  0 броя обучителен семинар 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.:  действително постигнат 0 броя 
обучителен семинар (0% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.4.2: Провеждане на значими мероприятия на НАСГБ, допринасящи за 

социалното включване на сляпо-глухите хора, чрез култура, спорт и художествена 
самодейност. 

Целева стойност за 2022 г.: 1 брой значимо мероприятие 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  0 броя значими 

мероприятия 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.:  0 броя значими мероприятия 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.:  действително постигнати 0 броя 
значими мероприятия (0% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.4.3: Участие в международни дейности 

Целева стойност за 2022 г.: 2 броя участия в международни дейности 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  2 броя участия в 
международни дейности 

Очакван резултат към 31.03.2022 г.:  2 броя участия в международни дейности 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.:  действително постигнати 2 броя 

участия в международни дейности (100% от очаквания резултат към 31.03.2022  г.) 
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5. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 2.5. За Национален център за 

рехабилитация на сляпо-глухи – гр. Пловдив. 

Поради епидемичните ограничителни мерки до 31 март 2022 г., част от услугите през І 
трим. 2022 г. са предоставени дистанционно (посредством телефонна връзка или 

онлайн).  

Общ брой предоставени услуги: 94 услуги, разпределени, както следва: 

- по форма на предоставяне на услугата: 40 дистанционни, 2 амбулаторни и 52 

интернатни;  

- по вид дейност в услугата:  

- 10 обучения по алтернативни методи за комуникация със сляпо-глухи 

- 6 обучения по ориентиране и мобилност 

- 8 обучения по полезни умения 

- 46 обучения по информационни технологии 

- 4 обучения по зрителна рехабилитация 

- 9 обучения по занимателна и арт терапия 

- 2 обучения по обща физическа подготовка 

- 3 консултации по психологическо консултиране 

- 1 консултация по социално консултиране 

- 5 консултации по социално и правно консултиране 

Общо потребители на социални услуги в Национален център за рехабилитация на 
сляпо-глухи (НЦРСГ):  19 потребители (17 сляпо-глухи и 2 интерпретатори).  

Осъществената Дейност 2.5. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 2.5.1: Обслужени потребители (сляпо-глухи и интерпретатори): 

Целева стойност за 2022 г.: 30 броя потребители 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  19 броя потребители 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 8 

броя потребители за периода 01.01.-31.03.2022г.  

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 19 броя  
потребители (брой отделни лица потребители за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 

г.:  63% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 2.5.2: Предоставени услуги на потребителите (амбулаторна, интернатна, 

надомна и дистанционна форма) 

Целева стойност за 2022 г.: 110 броя предоставени услуги 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  94 броя предоставени 
услуги 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 28 
броя предоставени услуги 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 94  броя  

предоставени услуги (85% от целевата стойност за 2022 г.) 
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6. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 3.1. За оборудване и за специални 

помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, 

рехабилитация и облекчаване на комуникацията и интеграцията на сляпо-

глухите. 

На най-тежките случаи на сляпо-глухота, нуждаещи се от специфични помощни 

средства за облекчаване на комуникацията им и достъпа до информация, през І трим. 

2022 г.  са предоставени следните специални помощни технически средства (ПТС): 

- Батерии за слухов апарат – 12 бр. (предоставят се батерии на сляпо-глухи лица с 
голяма загуба на слуха, които постоянно ползват слухов апарат и се нуждаят от 

допълнителни батерии за слухов апарат, над бройката от 20 батерии годишно, 
предоставена съгласно лимита от Дирекция „Социално подпомагане”) 

- Часовник настолен с вграден термометър за стайна температура – 1 бр. – за трудно 
подвижно сляпо-глухо лице на легло, за информация за часа, ориентиране при прием на 

лекарства и стайната температура.  

Общо: 2 сляпо-глухи лица са получили 13 бр. специфични помощни средства 

Осъществената Дейност 3.1. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 3.1.1: Предоставени специфични помощни технически средства (ПТС) 

Целева стойност за 2022 г.: 200 броя специфични ПТС 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  13 броя специфични 
ПТС 

Очакван резултат към  31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 50 
броя специфични ПТС 

Постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 13 броя  

специфични ПТС (7% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

Показател 3.1.2:  Сляпо-глухи, получили специфични помощни технически средства 

Целева стойност за 2022 г.: 40 сляпо-глухи лица 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.: 2 сляпо-глухи лица 

Очакван резултат към  31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 10 

сляпо-глухи лица  

Постигнат резултат с натрупване към  31.03.2022 г.: действително постигнати 2 сляпо-

глухи лица (5% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

7. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 3.2. За приспособления и устройства 

за улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив 

През отчетния период на І трим. 2022 г. продължиха подготвителните дейности за 
обособяване и оборудване на необходимите архитектурни приспособления за 

улесняване достъпа до услугите на Национален център за рехабилитация на сляпо-
глухи (НЦРСГ) - Пловдив: 1 бр. голяма мултифункционална зала, 1 бр. спомагателно 

помещение и 2 бр. бани с тоалетни, които ще се ползват за културно-масови 

мероприятия и спортни занимания с фитнес уреди от сляпо-глухите. Планира се 
приключване на дейностите по обособяване на горепосочените 4 бр. архитектурни 

приспособления до края на ІІ трим. 2022 г.  
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Осъществената Дейност 3.2. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 

 

Показател 3.2.1: Приспособления и устройства за улесняване достъпа до НЦРСГ - 

Пловдив 

Целева стойност за 2022 г.: 3 броя приспособления и устройства 

Постигнат резултат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.:  0 броя приспособления 
и устройства 

Очакван резултат към 31.03.2022 г. (0% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 0 
броя приспособления и устройства 

Постигнат резултат към 31.03.2022 г.: действително постигнати 0 броя приспособления 

и устройства (0% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

ІІІ. Индикатори за ефективност: 

 

1.   ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по  Дейност 2.1. За подпомагане 

дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, 

за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване социални 

контакти и комуникации  

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.1: 

Културно-масови мероприятия в териториалните организации (отбелязване на 
международни, национални, религиозни и лични празници, провеждане беседи и др.):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 63 
броя културно-масови мероприятия в ТО (19% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 83 
броя културно-масови мероприятия в ТО, степента на постигане е недостиг на 

изпълнение от 20 културно-масови мероприятия в ТО (недостиг от 6% спрямо 

очакваното изпълнение към 31.03.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и 
извънредни ограничителни мерки.  

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.2: Спортни 
мероприятия в териториалните организации (провеждане на тренировки, състезания и 

др.):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 59 
броя спортни мероприятия в ТО (24,6% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 60 

броя спортни мероприятия в ТО, степента на постигане е недостиг на изпълнение от 1 
спортно мероприятие в ТО (недостиг от 0,4% спрямо очакваното изпълнение към 

31.03.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 

мерки.  

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.3: 
Творчески мероприятия в териториалните организации по художествена самодейност 

(провеждане на репетиции и подготовка, концерти, изпълнения и др.):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 54 

броя творчески мероприятия в ТО (19% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 
очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 70 

броя творчески мероприятия в ТО, степента на постигане е недостиг на изпълнение от 

16 творчески мероприятия в ТО (недостиг от 6% спрямо очакваното изпълнение към 
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31.03.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 

мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.4: Срещи и 
сбирки в Клубовете за социални контакти на териториалните организации:  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.: действително постигнати 106 
броя срещи и сбирки в клубовете (15% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 
183 броя срещи и сбирки в клубовете, степента на постигане е недостиг на изпълнение 

от 77 срещи и сбирки в клубовете (недостиг от 10% спрямо очакваното изпълнение към 

31.03.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 
мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.5: Членове, 
получили консултации и съдействие за разрешаване на лични проблеми, относно техни 

права и придобивки, включително и пред държавни институции:  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 210 
броя членове, получили консултации (60% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 88 

броя членове, получили консултации, степента на постигане е изпълнение в повече от 
122 членове, получили консултации (преизпълнение от 35% спрямо очакваното 

изпълнение към 31.03.2022 г.), дължащо се на пренасочване на дейностите на ТО към 

дистанционно (или в краен случай, присъствено) предоставяне на индивидуални 
консултации в условията на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 

мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.6: Членове, 

получили консултации относно ползване на специфични помощни средства за 
облекчаване комуникацията им (включително слухови апарати и др.):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 120 

броя членове, получили консултации (67% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 
очаквания резултат към 31.03.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 45 

броя членове, получили консултации, степента на постигане е изпълнение в повече от 

75 членове, получили консултации (преизпълнение от 42% спрямо очакваното 
изпълнение към 31.03.2022 г.), дължащо се на пренасочване на дейностите на ТО към 

дистанционно (или в краен случай, присъствено) предоставяне на индивидуални 

консултации в условията на пандемична обстановка и ограничителни мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.1.7: Членове, 
на които са им предоставени интерпретаторски услуги (включващи: интерпретиране 

речта на събеседниците, описание на обкръжаващата среда и придружаване)  -  със 

съдействието на председателя и сътрудника на териториалната организация 
(координатора на групата):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 47 
броя членове, получили интерпретаторски услуги (36% от целевата стойност за 2022 

г.), спрямо очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): 
очаквани 33 броя членове, получили интерпретаторски услуги, степента на постигане е 

изпълнение в повече от 14 членове, получили консултации (преизпълнение от 11% 

спрямо очакваното изпълнение към 31.03.2022 г.), дължащо се на пренасочване на 
дейностите на ТО към дистанционно (или в краен случай, присъствено) предоставяне 

на индивидуални интерпретаторски услуги (посредничество между сляпо-глухите и 

институциите) в условията на пандемична обстановка и ограничителни мерки. 
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2. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по  Дейност 2.2. За транспортно 

обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи на 

териториалните организации на сдружението. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.2.1: Издирени 
сляпо-глухи:  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 1 брой 

издирени сляпо-глухи (3% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат 
към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 8 броя издирени 

сляпо-глухи, степента на постигане е недостиг на изпълнение от 7 издирени сляпо-

глухи (недостиг от 22% спрямо очакваното изпълнение към 31.03.2022г.), дължащо се 
на пандемична обстановка и извънредни ограничителни мерки.  

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.2.2: Сляпо-
глухи членове и техните интерпретатори, на които са изплатени транспортни разходи в 

семинарите и в други мероприятия:  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 8 броя 
сляпо-глухи членове и интерпретатори (9% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 21 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори, степента на постигане е недостиг на 
изпълнение от 13 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (недостиг от 16% спрямо 

очакваното изпълнение към 31.03.2022г.), дължащо се на пандемичната обстановка и 

извънредните ограничителни мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.2.3: сляпо-
глухи членове и техните интерпретатори, на които са изплатени транспортни разходи 

за участие в териториални събрания на териториалните организации  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 0 броя 

сляпо-глухи членове и интерпретатори (0% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 
очаквания резултат към 31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 11 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори, степента на постигане е недостиг на 
изпълнение от 11 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (недостиг от 25% спрямо 

очакваното изпълнение към 31.03.2022г.), дължащо се на пандемичната обстановка и 

извънредните ограничителни мерки. 

 

3. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по Дейност 2.3. За издаване и непазарно 

разпространение на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други 

специализирани издания. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.3.1: 

Периодичност на сп. "Звук и светлина"  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 3 броя 
издания (25% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 3 броя издания, степента 

на постигане е пълно изпълнение към 31.03.2022 г. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.3.2: Тираж на 
сп."Звук и светлина" - на плоско-печатен шрифт 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 47 
броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за издания (бр. 11-12 (190-191) от 2021 

г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.)., спрямо очаквания резултат към 31.03.2022 г.: 
очаквани 47 броя екземпляра на месец, степента на постигане е пълно изпълнение към 

31.03.2022 г. 
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ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.3.3: Тираж на 

сп."Звук и светлина" -  на брайлов шрифт 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 22 
броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец - за издания (бр. 11-12 (190-

191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

31.03.2022 г.: очаквани 22 броя екземпляра на месец, степента на постигане е пълно 

изпълнение към 31.03.2022 г. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.3.4: Тираж на 
сп."Звук и светлина" - на CD в MP3 формат 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигнати 23 

броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец (за издания (бр. 11-12 (190-
191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

31.03.2022 г.: очаквани 23 броя екземпляра на месец, степента на постигане е пълно 

изпълнение към 31.03.2022 г. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.3.5: Онлайн 
версия на сп. "Звук и светлина"  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г. действително постигната 
наличност за всеки издаден брой или 100% изпълнение за месец (за издания (бр. 11-12 

(190-191) от 2021 г. , бр.1 (192) и бр.2 (193) от 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 
31.03.2022 г.: очаквана наличност за всеки издаден брой, степента на постигане е пълно 

изпълнение към 31.03.2022 г. 

 

4. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по Дейност 2.4. За провеждане на значими 

мероприятия, за обучителни семинари на членовете, за международна дейност и за 

членски внос в национални и международни организации. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.4.1: 
Проведени обучителни семинари 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022  г. действително постигнат 0 броя 
обучителен семинар (0% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат 

към 31.03.2022 г.:  0 броя обучителен семинар, степента на постигане е 0% изпълнение. 

Поради епидемичните ограничителни мерки до 31.03.2022 г., се планира обучителният 
семинар и значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, допринасящо за 

социалното включване на сляпо-глухите хора, чрез култура, спорт и художествена 

самодейност, да се подготвят и проведат съвместно в датите около 15 август 2022 г. във 
връзка с навършването на 25 - годишнината от учредяването на НАСГБ (15.08.1997 г.) 

и очакван период от годината без ограничения.  

 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.4.2: 

Провеждане на значими мероприятия на НАСГБ, допринасящи за социалното 
включване на сляпо-глухите хора, чрез култура, спорт и художествена самодейност. 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022  г. действително постигнати 0 
броя значими мероприятия  (0% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 

резултат към 31.03.2022 г.:  0 броя значими мероприятия, степента на постигане е 0% 
изпълнение. Поради епидемичните ограничителни мерки до 31.03.2022 г., се планира 

обучителният семинар и значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, 

допринасящо за социалното включване на сляпо-глухите хора, чрез култура, спорт и 
художествена самодейност, да се подготвят и проведат съвместно в датите около 15 
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август 2022 г. във връзка с навършването на 25 - годишнината от учредяването на 

НАСГБ (15.08.1997 г.) и очакван период от годината без ограничения.  

 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.4.3: Участие в 
международни дейности 

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022  г. действително постигнати 2 
броя участия в международни дейности за периода 01.01 - 31.03.2022 г., то степента на 

постигане е 100% от очаквания резултат към 31.03.2022  г. 

 

5. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по Дейност 2.5. За Национален център за 

рехабилитация на сляпо-глухи – гр. Пловдив. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.5.1: 

Обслужени потребители (сляпо-глухи и интерпретатори):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г.действително постигнати 19 

броя  потребители (брой отделни лица потребители за периода от 01.01.2022 г. до 
31.03.2022 г.),  63% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 8 броя потребители, 

степента на постигане е преизпълнение от 11 броя потребители (преизпълнение от 38% 
спрямо очакваното изпълнение към 31.03.2022 г.), дължащо се на продължаващо 

активно използване на дистанционните форми на работа в условията на пандемична 

обстановка и извънредни ограничителни мерки. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 2.5.2:  
Предоставени услуги на потребителите (амбулаторна, интернатна, надомна и 

дистанционна форма):  

При постигнат резултат с натрупване към 31.03.2022 г., действително постигнати 94 

броя  предоставени услуги (85% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 
резултат към 31.03.2022 г.(25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 28 броя 

предоставени услуги, степента на постигане е изпълнение в повече от 66 броя 
предоставени услуги (преизпълнение от 60% спрямо очакваното изпълнение към 

31.03.2022 г.), дължащо се на продължаващо активно използване на дистанционните 

форми на работа в условията на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 
мерки. 

 

6. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по Дейност 3.1. За оборудване и за 

специални помощни средства и специфични приспособления и системи за 

обучение, рехабилитация и облекчаване на комуникацията и интеграцията на 

сляпо-глухите. 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 3.1.1: 
Предоставени специфични помощни технически средства (ПТС):  

При постигнат резултат с натрупване към  31.03.2022 г. действително постигнати 13 
броя  специфични ПТС (7% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 

резултат към  31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 50 броя 
специфични ПТС, степента на постигане е недостиг на изпълнение от 37 броя 

специфични ПТС (недоизпълнение от 19% спрямо очакваното изпълнение към  

31.03.2022 г.), дължащо се на по-бавното осъществяване на контакт с част от сляпо-
глухите лица, поради пандемичната обстановка и извънредните ограничителни мерки 

до 31.03.2022 г. 
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ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 3.1.2:  Сляпо-

глухи, получили специфични помощни технически средства:  

При постигнат резултат с натрупване към  31.03.2022 г. действително постигнати 2 
сляпо-глухи лица (5% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към  

31.03.2022 г. (25% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 10 сляпо-глухи лица, 

степента на постигане е недостиг на изпълнение от 8 сляпо-глухи лица (недостиг от 
20% спрямо очакваното изпълнение към  31.03.2022 г.), дължащо се на по-бавното 

осъществяване на контакт с  част от сляпо-глухите лица, поради пандемичната 

обстановка и извънредните ограничителни мерки. 

 

7. ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ по Дейност 3.2. За приспособления и 

устройства за улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив 

 

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 3.2.1: 
Приспособления и устройства за улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив:  

При постигнат резултат към 31.03.2022 г. действително постигнати 0 броя 

приспособления и устройства (0% от целевата стойност за 2021 г.), спрямо очаквания 
резултат към 31.03.2022 г. (0% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 0 броя 

приспособления и устройства, степента на постигане е 0% изпълнение. Извършени са 

подготвителни дейности за обособяване и оборудване на необходимите архитектурни 
приспособления за улесняване достъпа до услугите на Национален център за 

рехабилитация на сляпо-глухи  - Пловдив: 1 бр. голяма мултифункционална зала, 1 бр. 

спомагателно помещение и 2 бр. бани с тоалетни, които ще се ползват за културно-
масови мероприятия и спортни занимания с фитнес уреди от сляпо-глухите. Планира се 

приключване на дейностите по обособяване на горепосочените 4 бр. архитектурни 
приспособления до края на ІІ трим. 2022 г.  

 

ІV. Приложени доказателства за осъществените дейности: 

 

1.   ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 2.1. За 

подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на 

членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване 

социални контакти и комуникации. 

 

2. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 2.2. За 

транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи и за 

транспортни разходи на териториалните организации на сдружението. 

 

3. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 2.3. За 

издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“, 

информационен бюлетин и други специализирани издания. 

 

4. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 2.4. За 

провеждане на значими мероприятия, за обучителни семинари на членовете, за 
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международна дейност и за членски внос в национални и международни 

организации. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 2.5. За 

Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи – гр. Пловдив. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 3.1. За 

оборудване и за специални помощни средства и специфични приспособления и 

системи за обучение, рехабилитация и облекчаване на комуникацията и 

интеграцията на сляпо-глухите. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  Дейност 3.2. За 

приспособления и устройства за улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив. 

 

Приложения: съгласно текста 
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