
Приложение № 3

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Показатели за изпълнение 

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

1. Показател: 2.1.1. Културно-масови мероприятия в 

териториалните организации (отбелязване на 

международни, национални, религиозни и лични 

празници, провеждане беседи и др.).

брой 330 63 72 135

2. Показател: 2.1.2. Спортни мероприятия в 

териториалните организации

(провеждане на тренировки, състезания и др.).

брой 240 59 91 150

3. Показател: 2.1.3. Творчески мероприятия в 

териториалните организации по художествена 

самодейност (провеждане на репетиции и подготовка, 

концерти, изпълнения и др.).

брой 280 54 81 135

4. Показател: 2.1.4. Срещи и сбирки в Клубовете за 

социални контакти на териториалните организации. брой 730 106 170 276

5. Показател: 2.1.5. Членове, получили консултации и 

съдействие за разрешаване на лични проблеми, относно 

техни права и придобивки, включително и пред държавни 

институции.

брой 350 210 226 436

6. Показател: 2.1.6. Членове, получили консултации 

относно ползване на специфични помощни средства за 

облекчаване комуникацията им (включително слухови 

апарати и др.)

брой 180 120 130 250

Целеви стойности с 

натрупване към 

30.06.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите 

по компонент 2 и 3 от Приложение № 1

Мерна единица

Целева 

стойност за 

2022 г.

Отчетна стойност 

към 31.03.2022 г.

Отчетна стойност 

към 30.06.2022 г.

Отчетна стойност 

към 30.09. 2022 г.

Отчетна стойност 

към 31.12.2022 г.



7. 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 териториалните организации (координатора 

на групата).

брой 130 47 61 108

Дейност 2.2. За транспортно обслужване на членовете 

и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи 

на териториалните организации на сдружението.

1. Показател: 2.2.1.Издирени сляпо-глухи брой 30 1 3 4

2. Показател: 2.2.2. Сляпо-глухи членове и техните 

интерпретатори, на които са изплатени транспортни 

разходи в семинарите и в други мероприятия

брой 85 8 30 38

3. Показател: 2.2.3. Сляпо-глухи членове и техните 

интерпретатори, на които са изплатени транспортни 

разходи за участие в териториални събрания на 

териториалните организации

брой 45 0 9 9

Дейност 2.3. За издаване и непазарно разпространение 

на списание „Звук и светлина“, информационен 

бюлетин и други специализирани издания.

1. Показател: 2.3.1. Периодичност на сп. "Звук и светлина".
брой издания на 

година
12 3 3 6

2. Показател: 2.3.2. Тираж на сп."Звук и светлина" - на 

плоско-печатен шрифт.
брой на месец 47 47 47 47

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

брайлов шрифт.
брой на месец 22 22 22 22

4. Показател: 2.3.4. Тираж на сп."Звук и светлина" - на CD 

в MP3 формат.
брой на месец 23 23 23 23

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

светлина".

наличност на 

месец
месечно наличен месечно наличен месечно

наличен 

месечно

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.



1. Показател: 2.4.1. Проведени обучителни семинари брой 1 0 0 0

2. Показател: 2.4.2. Проведени значими мероприятия на 

НАСГБ, допринасящи за социалното включване на сляпо-

глухите хора, чрез култура, спорт и художествена 

самодейност.

брой 1 0 0 0

3. Показател: 2.4.3. Участие в международни дейности брой 2 2 2 2

Дейност 2.5. За Национален център за рехабилитация 

на сляпо-глухи – гр. Пловдив.

1. Показател: 2.5.1. Обслужени потребители (сляпо-глухи и 

интерпретатори) 
брой 30 19 13 24

2. Показател: 2.5.2. Предоставени услуги на потребителите 

(амбулаторна, интернатна, надомна и дистанционна 

форма).

брой 110 94 34 128

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.

1. Показател: 3.1.1. Предоставени специфични помощни 

технически средства.
брой 200 13 145 158

2. Показател:  3.1.2. Сляпо-глухи, получили специфични 

помощни технически средства.
брой 40 2 28 30

Дейност 3.2. За приспособления и устройства за 

улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив

1. Показател: 3.2.1. Приспособления и устройства за 

улесняване достъпа до НЦРСГ - Пловдив брой 3 0 4 4

Председател на НАСГБ:

                              Величка Драганова

 


