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          Приложение 2 

  

 

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

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

за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 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. 

От 01.04.2022 г. бе отменена извънредната епидемична обстановка, което позволи през 

ІІ трим. 2022 г.  да започне нормалното осъществяване на присъствени мероприятия в 

териториалните организации, както и присъственото предоставяне на социални услуги 

на членовете на териториалните организации.   

 

Получените количествени данни за осъществен брой мероприятия и социални услуги 

от териториалните организации (ТО) и групите на НАСГБ през ІІ трим. 2022 г., са 

следните: 
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1 Асеновград 16 2 3 1 6 1 2 0 

2 Благоевград 27 3 12 3 12 5 5 0 

3 Бургас 22 2 1 1 2 22 4 2 

4 Варна 35 0 11 2 0 0 0 0 

5 Велико Търново 13 1 10 8 12 4 4 2 

6 Габрово 30 6 1 0 7 3 2 7 

7 Добрич 21 1 0 0 2 21 5 2 

8 Казанлък 11 1 0 0 1 11 3 3 

9 Кърджали 25 0 3 9 12 15 7 1 

10 Неделино 17 19 0 19 22 7 7 0 

11 Перник 5 4 3 0 6 2 2 1 

12 Плевен 8 1 1 1 10 7 5 2 

13 Пловдив 82 1 4 4 8 32 19 8 

14 Русе 39 6 14 12 11 6 2 3 

15 Силистра 11 1 1 1 7 10 7 3 

16 Сливен 16 1 2 8 8 10 7 3 

17 

група Смолян (към 

ТО Пловдив) 

5 0 0 0 1 5 3 2 
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18 София 26 4 8 0 6 6 3 0 

19 Стамболийски 12 1 1 1 3 10 6 2 

20 Стара Загора 15 4 12 5 3 8 2 3 

21 Харманли 14 1 1 3 12 12 8 4 

22 

група Хисаря (към ТО 

Пловдив) 

6 1 1 1 1 6 6 3 

23 Шумен 20 10 2 0 8 20 20 5 

24 Ямбол 29 2 0 2 10 3 1 5 

  ОБЩО: 505 72 91 81 170 226 130 61 

 

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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  72 броя културно-

масови мероприятия в ТО 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 165 

броя културно-масови мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 135 броя 

културно-масови мероприятия в ТО (41 % 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  91 броя спортни 

мероприятия в ТО 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 120 

броя спортни мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 150 броя 

спортни мероприятия в ТО (63% 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 

Постигнат резултат за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  81 броя творчески 

мероприятия в ТО 
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Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 140 

броя творчески мероприятия в ТО 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 135 броя 

творчески мероприятия в ТО (48% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  170 броя срещи и 

сбирки в клубовете 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 365 

броя срещи и сбирки в клубовете 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 276 броя 

срещи и сбирки в клубовете (38% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  226 броя членове, 

получили консултации 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 175 

броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 436 броя 

членове, получили консултации (125% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  130 броя членове, 

получили консултации 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 90 

броя членове, получили консултации 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 250 броя 

членове, получили консултации (139% 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):  

Целева стойност за 2022 г.: 130 броя членове, получили интерпретаторски услуги 

Постигнат резултат за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  61 броя членове, 

получили интерпретаторски услуги 
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Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 65 

броя членове, получили интерпретаторски услуги 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 108 броя 

членове, получили интерпретаторски услуги (83% 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. 

От 01.04.2022 г. бе отменена извънредната епидемична обстановка, което позволи през 

ІІ трим. 2022 г. да започне нормалното осъществяване на дейностите, свързани с 

пътуване и транспорт. 

Териториалните управителни съвети на териториалните организации са издирили и 

приели 3 (три) сляпо-глухи лица, които са утвърдени за членове от Управителния съвет 

на НАСГБ.  

Проведоха се териториални годишни отчетни събрания на териториалните организации 

и присъствени мероприятия на НАСГБ (Общо събрание на НАСГБ през м. май 2022 г.).  

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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  3 броя издирени 

сляпо-глухи 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 15 

броя издирени сляпо-глухи 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г. : действително постигнати 4 броя 

издирени сляпо-глухи (13% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  30 броя сляпо-глухи 

членове и интерпретатори 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 43 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 38 броя 

сляпо-глухи членове и интерпретатори (45% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  9 броя сляпо-глухи 

членове и интерпретатори 
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Очакван резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 23 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 9 броя 

сляпо-глухи членове и интерпретатори (20% 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 ІІ трим. 2022 г. са издадени: бр. 3 (194), бр.4 (195) и бр.5 (196) 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  3 броя издания (бр. 3 

(194), бр.4 (195) и бр.5 (196) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.(50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 6 

броя издания  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 6 броя 

издания (50% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  47 броя  екземпляра на 

месец (за всяко от трите издания (бр. 3 (194), бр.4 (195) и бр.5 (196) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 47 броя  екземпляра на месец  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 47 броя  

екземпляра на месец или 100% изпълнение за издания  в периода 01.01.2022 г. - 

30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  22 броя  екземпляра на 

месец (за издания (бр. 3 (194), бр.4 (195) и бр.5 (196) от 2022 г.). 
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Очакван резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 22 броя  екземпляра на месец  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  23 броя  екземпляра на 

месец (за издания (бр. 3 (194), бр.4 (195) и бр.5 (196) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 23 броя  екземпляра на месец  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  наличност за всеки 

издаден брой (за  издания (бр. 3 (194), бр.4 (195) и бр.5 (196) от 2022 г.). 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.: очаквана наличност за всеки издаден брой  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 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. 

Осъществено е общо планиране и предварителна подготовка на обучителния семинар и 

значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, допринасящо за социалното 

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

съвместно провеждане в датите 15 - 18 август 2022 г. във връзка с отбелязването на 25 - 

годишния юбилей от учредяването на НАСГБ (15.08.1997 г.) и предполагаем период от 

годината без въвеждане на епидемични ограничителни мерки.  

През отчетния период продължи осъществяването на следните международни дейности 

на НАСГБ: 

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, като изпраща 

необходимите съобщения до националните членове на СФСГ, приема и обработва 

документи от тях и от номинираните лица.   

2. Взаимодействие с Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). Осъществена е 

подготовка и участие на председателя и юрисконсулт на НАСГБ Величка Драганова 

като национален представител на НАСГБ в 9-то Общо събрание на ЕССГ, проведено 

съвместно с І-ви Форум на сляпо-глухите от третата възраст и ІV-ти Форум на сляпо-

глухите жени, от 23 до 25 юни 2022 г., в Брюксел, Белгия. Общото събрание на ЕССГ 

номинира и избра Величка Драганова за член на Изпълнителния комитет на ЕССГ за 

мандат 2022 - 2026 г.  
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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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  0 броя обучителен 

семинар 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.:  0 броя обучителен семинар 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  0 броя значими 

мероприятия 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.:  0 броя значими мероприятия 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  2 броя участия в 

международни дейности 

Очакван резултат към 30.06.2022 г.:  2 броя участия в международни дейности 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.:  действително постигнати 2 броя 

участия в международни дейности (100% от очаквания резултат към 30.06.2022 г.) 

 

5. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ по Дейност 2.5. За Национален център за 

рехабилитация на сляпо-глухи – гр. Пловдив. 

От 01 април 2022 г. са отменени извънредната епидемична обстановка и 

ограничителните мерки, което позволява услугите в присъствена форма да могат да се 

предоставят с нормална продължителност от една - две седмици, в зависимост от 

потребностите на лицето.  

Общ брой предоставени услуги: 34 услуги, разпределени, както следва: 

- по форма на предоставяне на услугата: 14 дистанционни, 3 амбулаторни и 17 

интернатни;  

- по вид дейност в услугата:  

- 1 обучение в брайлова грамотност 

- 3 обучения по полезни умения 

- 22 обучения по информационни технологии 
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- 1 обучение по занимателна терапия 

- 2 обучения по обща физическа подготовка 

- 5 консултации по мотивационна и психологическа подкрепа 

Общо потребители на социални услуги в Национален център за рехабилитация на 

сляпо-глухи (НЦРСГ):  13 сляпо-глухи потребители  

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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  13 броя потребители 

Очакван резултат с натрупване към 30.06.2022  г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 15 броя потребители за периода 01.01.- 30.06.2022 г.  

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022  г.: действително постигнати 24 броя  

потребители (брой отделни лица потребители за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022  

г. ):  80% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022  г.:  34 броя предоставени 

услуги 

Очакван резултат с натрупване към 30.06.2022  г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 55 броя предоставени услуги 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022  г.: действително постигнати 128 броя  

предоставени услуги (116% от целевата стойност за 2022 г.) 

 

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 ІІ трим. 

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

- Батерии за слухов апарат – 114 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”) 

- Апарат за измерване на кръвно налягане – 8 бр. – говорящ при сляпо-глухи със 

значителна слухова загуба, вкл. с едри цифри за сляпо-глухи с остатъчно зрение. 

- Термометър за измерване на телесна температура – 10 бр. – говорящ при сляпо-глухи 

със значителна слухова загуба или с едри цифри за сляпо-глухи с остатъчно зрение. 
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- Кантар говорещ за измерване на телесно тегло – 5 бр. – говорящ при сляпо-глухи със 

значителна слухова загуба или с едри цифри за сляпо-глухи с остатъчно зрение. 

- Бял бастун дълъг сгъваем – 2 бр. – при напълно сляп с тотална глухота или голяма 

загуба на слух; 

- Будилник говорещ на руски език – 1 бр. – за сляпо-глухи с пълна слепота с остатъчен 

слух, с доказана необходимост от ползване на будилник или при невъзможност за 

ползване на друг вид говорещ часовник; 

- Опорен бастун – 2 бр. –  за сляпо-глухи със съответните здравословни проблеми; 

- Ключодържател с говорещ часовник на руски език – 1 бр. – за сляпо-глухи с пълна 

слепота с остатъчен слух; 

- Ръчен брайлов часовник – 2 бр. – за сляпо-глухи с пълна слепота 

Общо: 28 сляпо-глухи лица са получили 145 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  145 броя специфични 

ПТС 

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 100 

броя специфични ПТС 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 158 броя  

специфични ПТС (79% 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.: 28 сляпо-глухи лица 

Очакван резултат с натрупване към  30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 20 сляпо-глухи лица  

Постигнат резултат с натрупване към  30.06.2022 г.: действително постигнати 30 сляпо-

глухи лица (75% 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 ІІ трим. 2022 г. бяха обособени 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 след оборудване, ще 

се ползват за културно-масови мероприятия и спортни занимания с фитнес уреди от 

сляпо-глухите (Общо обособени 4 бр. архитектурни приспособления за улесняване 

достъпа до услугите на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) - 

Пловдив 

 

Осъществената Дейност 3.2. е обобщена като резултати по показатели, както следва: 
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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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.:  4 броя приспособления  

Очакван резултат към 30.06.2022 г. (100% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 3 

броя приспособления и устройства 

Постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г.: действително постигнати 4 броя 

приспособления (133% 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 30.06.2022 г.: действително постигнати 135 

броя културно-масови мероприятия в ТО (41% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 

165 броя културно-масови мероприятия в ТО, степента на постигане е недостиг на 

изпълнение от 30 културно-масови мероприятия в ТО (недостиг от 9% спрямо 

очакваното изпълнение към 30.06.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и 

извънредни ограничителни мерки през І трим. 2022 г.  

 

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 30.06.2022 г.: действително постигнати 150 

броя спортни мероприятия в ТО (63% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 

120 броя спортни мероприятия в ТО, степента на постигане е преизпълнение от 30 

спортни мероприятия в ТО (преизпълнение от 13% спрямо очакваното изпълнение към 

30.06.2022 г.), дължащо се на ускорено възстановяване и активизиране на спортната 

дейност на териториалните организации след отмяна на извънредните 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 30.06.2022 г.: действително постигнати 135 

броя творчески мероприятия в ТО (48% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 

140 броя творчески мероприятия в ТО, степента на постигане е недостиг на изпълнение 
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от 5 творчески мероприятия в ТО (недостиг от 2% спрямо очакваното изпълнение към 

30.06.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 

мерки през І трим. 2022 г.  

 

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 30.06.2022 г.: действително постигнати 276 

броя срещи и сбирки в клубовете (38% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 

365 броя срещи и сбирки в клубовете, степента на постигане е недостиг на изпълнение 

от 89 срещи и сбирки в клубовете (недостиг от 12% спрямо очакваното изпълнение към 

30.06.2022 г.), дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни 

мерки през І трим. 2022 г. и определени задръжки за пълно активизиране през ІІ трим. 

2022 г.  

 

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 30.06.2022 г. действително постигнати 436 

броя членове, получили консултации (125% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 

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

от 261 членове, получили консултации (преизпълнение от 75% спрямо очакваното 

изпълнение към 30.06.2022 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 през І трим. 2022 г., както и на продължаваща необходимост и осъществяване на 

консултации и през ІІ трим. 2022 г.  

 

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 30.06.2022 г. действително постигнати 250 

броя членове, получили консултации (139% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо 

очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 90 

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

160 членове, получили консултации (преизпълнение от 89% спрямо очакваното 

изпълнение към 30.06.2022 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 през І трим. 2022 г., както и на продължаваща необходимост и осъществяване на 

консултации и през ІІ трим. 2022 г.  

 

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):  
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При постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г. действително постигнати 108 

броя членове, получили интерпретаторски услуги (83% от целевата стойност за 2022 

г.), спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 65 броя членове, получили интерпретаторски услуги, степента на постигане е 

изпълнение в повече от 43 членове, получили консултации (преизпълнение от 33% 

спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022 г.), дължащо се на пренасочване на 

дейностите на ТО към дистанционно (или в краен случай, присъствено) предоставяне 

на интерпретаторски услуги в условията на пандемична обстановка и извънредни 

ограничителни мерки през І трим. 2022 г., както и на продължаваща необходимост и 

вече увеличен брой осъществяване на вече присъствени интерпретаторски услуги и 

през ІІ трим. 2022 г.  

 

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 30.06.2022 г.  действително постигнати 4 

броя издирени сляпо-глухи (13% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 

резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 15 броя 

издирени сляпо-глухи, степента на постигане е недостиг на изпълнение от 11 издирени 

сляпо-глухи (недостиг от 37% спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022 г.), 

дължащо се на пандемична обстановка и извънредни ограничителни мерки през І трим. 

2022 г., чието негативно влияние се усеща и през ІІ трим. 2022 г.   

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 30.06.2022 г.  действително постигнати 38 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (45% от целевата стойност за 2022 г.), 

спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 43 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори, степента на постигане е 

недостиг на изпълнение от 5 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (недостиг от 

5% спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022 г.), дължащо се на пандемичната 

обстановка и извънредните ограничителни мерки през І трим. 2022 г.  

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 30.06.2022 г.  действително постигнати 9 

броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (20% от целевата стойност за 2022 г.), 

спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.  (50% от целевата стойност за 2022 г.): 

очаквани 23 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори, степента на постигане е 

недостиг на изпълнение от 14 броя сляпо-глухи членове и интерпретатори (недостиг от 

30% спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022 г.), дължащо се на пандемична 

обстановка и извънредни ограничителни мерки през І трим. 2022 г., чието негативно 

влияние се усеща и през ІІ трим. 2022 г.   
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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 30.06.2022 г.действително постигнати 6 броя 

издания (50% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

30.06.2022 г.(50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 6 броя издания, степента 

на постигане е пълно изпълнение към 30.06.2022 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 30.06.2022 г. действително постигнати 47 

броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за издания в периода 01.01.2022 г. - 

30.06.2022 г., спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 47 броя 

екземпляра на месец, степента на постигане е пълно изпълнение към 30.06.2022 г. 

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 30.06.2022 г. действително постигнати 22 

броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец - за издания в периода 

01.01.2022 г. - 30.06.2022 г., спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 22 

броя екземпляра на месец, степента на постигане е пълно изпълнение към 30.06.2022 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 30.06.2022 г.действително постигнати 23 

броя  екземпляра на месец или 100% изпълнение за месец в периода 01.01.2022 г. - 

30.06.2022 г., спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.: очаквани 23 броя 

екземпляра на месец, степента на постигане е пълно изпълнение към 30.06.2022 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 30.06.2022 г.действително постигната 

наличност за всеки издаден брой или 100% изпълнение за месец в периода 01.01.2022 г. 

- 30.06.2022 г., спрямо очаквания резултат към 30.06.2022 г.: очаквана наличност за 

всеки издаден брой, степента на постигане е пълно изпълнение към 30.06.2022 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 30.06.2022  г. действително постигнат 0 броя 

обучителен семинар (0% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат 

към 30.06.2022 г.:  0 броя обучителен семинар, степента на постигане е 0% изпълнение. 

Осъществено е общо планиране и предварителна подготовка на обучителния семинар и 

значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, допринасящо за социалното 

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

съвместно провеждане в датите 15 - 18 август 2022 г. във връзка с отбелязването на 25 - 
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годишния юбилей от учредяването на НАСГБ (15.08.1997 г.) и предполагаем период от 

годината без въвеждане на епидемични ограничителни мерки.  

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 30.06.2022 г. действително постигнати 0 броя 

значими мероприятия  (0% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат 

към 30.06.2022 г.:  0 броя значими мероприятия, степента на постигане е 0% 

изпълнение. Осъществено е общо планиране и предварителна подготовка на 

обучителния семинар и значимото мероприятие от национален мащаб на НАСГБ, 

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

художествена самодейност, за съвместно провеждане в датите 15 - 18 август 2022 г. във 

връзка с отбелязването на 25 - годишния юбилей от учредяването на НАСГБ 

(15.08.1997 г.) и предполагаем период от годината без въвеждане на епидемични 

ограничителни мерки.  

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

международни дейности 

При постигнат резултат с натрупване към 30.06.2022 г. действително постигнати 2 броя 

участия в международни дейности за периода 01.01 - 30.06.2022 г., то степента на 

постигане е 100% от очаквания резултат към 30.06.2022 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 30.06.2022  г. действително постигнати 24 

броя  потребители (брой отделни лица потребители за периода от 01.01.2022 г. до 

30.06.2022  г.),  80% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

30.06.2022  г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 15 броя потребители, 

степента на постигане е преизпълнение от 9 броя потребители (преизпълнение от 30% 

спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022  г.), дължащо се както на активното 

използване на дистанционните форми на работа в условията на пандемична обстановка 

и извънредни ограничителни мерки до 31 март, така и на присъствените форми след 01 

април 2022 г.  

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 30.06.2022  г., действително постигнати 128 

броя  предоставени услуги (116% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 

резултат към 30.06.2022  г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 55 броя 

предоставени услуги, степента на постигане е изпълнение в повече от 73 броя 

предоставени услуги (преизпълнение от 66% спрямо очакваното изпълнение към 

30.06.2022  г.), дължащо се както на активното използване на дистанционните форми на 

работа в условията на пандемична обстановка и извънредни ограничителни мерки до 31 

март, така и на присъствените форми след 01 април 2022 г.  
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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  30.06.2022 г.действително постигнати 158 

броя  специфични ПТС (79% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания 

резултат към  30.06.2022 г. (50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 100 броя 

специфични ПТС, степента на постигане е преизпълнение от 58 броя специфични ПТС 

(преизпълнение от 29% спрямо очакваното изпълнение към  30.06.2022 г.), дължащо се 

на улеснения контакт с членовете след вдигане на извънредните ограничителни мерки 

през ІІ трим. 2022 г.   

ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (степен на постигане) на Показател 3.1.2:  Сляпо-

глухи, получили специфични помощни технически средства:  

При постигнат резултат с натрупване към  30.06.2022 г.действително постигнати 30 

сляпо-глухи лица (75% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към  

30.06.2022 г.(50% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 20 сляпо-глухи лица, 

степента на постигане е преизпълнение от 10 сляпо-глухи лица (преизпълнение от 25% 

спрямо очакваното изпълнение към  30.06.2022 г.), дължащо се на улеснения контакт с 

членовете след вдигане на извънредните ограничителни мерки през ІІ трим. 2022 г.   

 

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 с натрупване към 30.06.2022 г. действително постигнати 4 броя 

приспособления (133% от целевата стойност за 2022 г.), спрямо очаквания резултат към 

30.06.2022 г. (100% от целевата стойност за 2022 г.): очаквани 3 броя приспособления, 

степента на постигане е преизпълнение от 1 брой приспособление (преизпълнение от 

33% спрямо очакваното изпълнение към 30.06.2022 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. 
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4. ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за осъществяване на  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. 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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Светлозар Парапанов 

специалист социални дейности, административен секретар   

 

 

Ръководител:  

Величка Драганова   

Председател и юрисконсулт на НАСГБ 

 

 


