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Изх.№ 185/27.05.2011
ДО
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦ. СЪВЕТ ПО
ИНТЕГРАЦИЯ НА Х ОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ КЪМ МС

МНОГОУВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Ha основание чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания (ППЗИХУ), приложено Ви изпращам зa съгласуване Предложение на
Националната асоциация на сляпо-глухите a България за субсидия от държавния бюджет
за 2012 г. (три еднообразни екземпляра). Очакваме писмено изразено положително
становище пo нашето предложение.
Като имаме предвид специфичните възможности и потребности, и острите
социални проблеми на сляпо-глухите, сме принудени да се обърнем с настоятелна молба
към правителството, респективно към министъра на MTCП и министъра на финансите за
2012 r. държавната субсидия да бъде увеличена, за да се решат конкретни нужди на
сляпо-глухите и осъществяване на организационната, рехабилитационната, социалната,
културно-масовата, спортната, издателската, и международната дейност.
През 2012 г. a България ще се проведе Седмата конференция no сляпо- глухотата
на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на
Европейския съюз на сляпо-глухите, Втория Европейски празник на специфичните
възможности на сляпо-глухите и други международни мероприятия. Предвид това
проектът на субсидията за 2012 г. да е a размер 226 000 лева.
Исканата сума отразява реалните потребности на лицата с едно от най-тежките
уврежданиия – CЛЯПO-ГЛУХОТА. Тези потребности вече са признати с ,,ПИСМЕНА
ДЕКЛАРАЦИЯ HA ЕВРОПЕЙСКИЯ ПAPЛAMEHT ЗА ПPABATA HA CЛЯПO-ГЛYXИTE OT
2004 Г.” Организацията на обединените нации също призна специфичните права и
потребности на сляпо-глухите a Конвенцията за правата на хората с увреждания на OOH
от 2006 г.
Припожения:
1. Предложение на Националната асоциация на сляпо-глухите в България за субсидия
от държавния бюджет за 2012 г. (три еднообразни екземпляра).
2. Писмена декларация за правата на сляпо-глухите на Европейския парламент от 2004 г.
- на български и на английски език.
27.05.2011 г.
Гр. Пловдив

С УВАЖЕНИЕ: (подпис и печат)
/Димитър Парапанов/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ/

ПИСМЕНА

ДЕКЛАРАЦИЯ

1/2004

ЗА ПPABATA HA СЛЯПО-ГЛУХИТЕ,
приета от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПAPЛAMEHT нa 1 aпpuл 2004 год.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,
Въз основа на Правила 51 от своите Процедурни правила,
Въз основа на член 13 на Договора на Европейския съюз и принципите на човешко
достойнство,
Вземайки предвид, че сляпо-глухотата е отделно увреждане и е комбинация от
зрително и слухово увреждания, което причинява затруднения в достъпността до
информация, общуване и мобилност,
Вземайки предвид, че сляпо-глухите в Европейския съюз са около 150 000,
Вземайки предвид, че някои от тях са напълно глухи и слепи, но повечето използват
частично едното или двете си сетива,
Вземайки предвид, че имайки отделно увреждане, сляпо-глухите се нуждаят от
специфична помощ, предоставяна от хора със специализирани познания,
1. Призовава институциите на Европейския съюз и държавите-членки да признаят и
реализират правата на сляпо-глухите;
2. Заявява, че сляпо-глухите трябва да имат същите права, с които разполагат всички
граждани на Европейския съюз; тези права трябва да бъдат прилагани чрез
подходящо законодателство от всяка държава-членка и трябва да включват:

Право на участие в демократичния живот на Европейския съюз;
Право на работа и достьпно обучение, с подходящо осветление, контраст и
приспособявания;
Право на насочени към личността здравни и социални грижи;
Право на обучение през целия живот;
Право на получаване на индивидуална помощ, предоставяна, в зависимост
от нуждите им, от: комуникатори-придружители, интерпретатори за сляпоглухи, и/или посредници;
3. Задължава Президента на Европейския парламент да изпрати тази декларация до
Комисията, до Съвета и до правителствата на държавите-членки.

WRITTEN
DECLARATION
On the rights of deafblind people
Adopted by the European Parliament on 1st April 2004

1/2004

The European Parliament,
Having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,
Having regard to Article 13 of the Treaty on European Union and the principle of human
dignity,
Whereas deafblindness is a distinct disability that is a combination of both sight and hearing
impairments, which results in difficulties having access to information, communication and
mobility,
Whereas there are about 150 000 people in the European Union who are deafblind,
Whereas some of these people are completely deaf and blind, but most have some remaining
use of one or both senses,
Whereas, having a distinct disability, deafblind people need specific support provided by people
with specialist knowledge,
1. Calls on the institutions of the European Union and the Member States to recognize
and implement the rights of people who are deafblind;
2. Declares that deafblind people should have the same rights as are enjoyed by all EU
citizens; these should be enforced by appropriate legislation in each Member State
and should include:
The right to participate in the democratic life of the European Union;
The right to work and access training, with appropriate lighting, contrast and adaptations;
The right to person-centred health and social care;
The right to lifelong learning;
The right to receive one-to-one support where appropriate from communicatorguides, deafblind interpreters and/or intervenors;
3. Instructs its President to forward this declaration to the Commission, the Council, and the
governments of the Member States.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ HA СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
ЗA СУБСИДИЯ OT ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.
I.

B

БЪЛГАРИЯ

0бща информация за Националната асоциация на сляпо-глухите в
България.

Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) е доброволна,
неправителствена, независима, демократична, обществена организация, която
обединява лица с увредени зрение и слух (сляпо-глухи), защитава интересите и
правата на своите членове и удовлетворява според възможностите си специфичните
им потребности.
Сляпо-глухотата е отделно увреждане, причинено от различни комбинации
на зрително и слухово увреждания. Тя създава затруднения в общуването, в
социалното и практическото взаимодействие и възпрепятства пълноценното
включване в обществото.
НАСГБ е сдружение - юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; със седалище — гp. Пловдив и адрес на управление:
4000, Пловдив, ул." Весела" № 30.
HACГБ е учредена на 15.08.1997 r. в гр. Пловдив, регистрирана е в Пловдивски
окръжен съд на 22.10.1997 г. с фирмено дело № 5138, пререгистрирана е съгпасно
ЗЮЛНЦ нa 11.09.2002 г., вписана е в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественопопезна дейност под №
20030814001.
НАСГБ е призната като национално представителна организация с решение №
579 на министерски съвет от 30.10.1998 г., подновено с решения от 2003 г.; с решение
№ 34/ 20.01.2006 г. и решение № 381/ 25.05.2009 г.
B HACГБ членуват лица с увредени зрение и слух: над 70.99% загуба на
работоспособност пo отношение на зрението и със загуба на слуха най-малко 45
децибела на по-добре чуващото ухо. До 31.12.2010 г. в НАСГБ членуват 645 сляпоглухи лица. HACГБ има 26 териториални структури (териториални организации), които
са поделения на асоциацията, в градовете: Асеновград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Дулово (Силистренска
обл.), Казанлък, Кърджали, Неделино (Смолянска обл.), Плевен, Пловдив, Перник,
Русе, Сливен, Смолян, София, Стамболийски (Пловдивска обл.), Стара Загора,
Търговище, Харманли, Хисаря, Шумен, Ямбол.
НАСГБ осъществява разнообразна организационна, рехабилитационна,
социална, култyрно-масова, спортна, издателска, и международна дейност. НАСГБ
издава свое списание „Звук и светлина" — трибуна на проблемите на сляпо-глухите в
нашата страна — на ппоско-печатен шрифт, като говорещо списание и на брайл. През
април 2004 г. бе създаден Националният център за рехабилитация на сляпо-глухи
„Хелън Келър" към НАСГБ, регистриран от Агенцията за социално подпомагане за
предоставяне на социални успуги "Дом за хора със сетивни нарушения" и "Център за
социална рехабилитация и интеграция" с удостоверение за регистрация № 224 от
19.03.2004 год., подновено с удостоверения № 364-03 (и 04) / 09.10.2009 г. B този
център се обучават и рехабилитират тотално сляпо-глухи и сляпо-глухи с тежки
комбинирани зрителни и слухови увреждания. Съвместно с редица общини се
създадоха и функционират Клубове за социални контакти на сляпо-глухите в почти
всички териториални организации на НАСГБ. През 2011 година за девети път
провеждаме Национапен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите,
включващ Осмия национален фестивал нa художествената самодейност с
изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство).
НАСГБ извършва и отговорна международна дейност, съучредител е на
Световната федерация на сляпо-глухите, на Европейския съюз на сляпо-глухите, като
предсдателят на НАСГБ е одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите и на

Световната федерация на сляпо-глухите, оглавява Постоянната комисия пo спорта и
културата към Европейския съюз на сляпо-глухите.
ІІ. Мотиви и цели, за постигането на които ще се разходват средствата.
Мотиви: Съобразявайки се с икономическата криза, две години за 2010 г. и 2011 r.
НАСГБ не е настоявала увеличаване на държавната субсидия и е била в размер на
163 200 лева. Като имаме предвид специфичните възможности и потребности, и
острите социални проблеми на сляпо-глухите сме принудени да се обърнем с
настоятелна молба към правителството, респективно към минисгьра на MTCП и
министъра на финансите за 2012 г. държавната субсидия да бъде увеличена, за да се
решат конкретни нужди на сляпо-глухите и осъществяване на организационната,
рехабилитационната, социалната, културно-масовата, спортната, издателската, и
международната дейност.
През 2012 r. в България ще се проведе Седмата конференция пo сляпо- глухотата на
Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на
Европейския съюз на сляпо-глухите. Предвид това проектът на субсидията за 2012
г.предлагаме да е в размер 226 000 лева.
Исканата сума отразява реалните потребности на лицата с едно от найтежките увреждания – CЛЯПO-ГЛУХОТА. Тези потребности вече са признати C
„ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ HA ЕВРОПЕЙСКИЯ ПAPЛAMEHT ЗА ПPABATA HA
СЛЯПО-ГЛУXИTE OT 2004 Г." Организацията на обединените нации също призна
специфичните права и потребности на сляпо-глухите в Конвенцията за правата на
хората с увреждания на ООН от 2006 г.
B нашата страна има много хора с физически, сензорни, ментални и психически
увреждания. Тези хора са в различна, пo-лека, или по-тежка, степен на увреждане.
Слепите и глухите хора имат сериозни проблеми със социалната рехабилитация и
интеграция. Слепите не виждат, нo чуват; глухите не чуват, но виждат, което до
известна степен компенсира и облекчава тяхната комуникация и интеграция. При
хората с увреждания на опорно-двигателния апарат, в зависимост от степента на
увреждането, включително и тези на колички, също имат тежки проблеми, нo те
виждат и чуват, получават директна информация от електронните и другите медии,
възприемат реалностите на околния свят, някои от тях с едно или две висши
образования пишат и реализират проекти, a сред сляпо-глухите няма капацитет и
НАСГБ не може да си позволи да назначи човек за изготвяне на проекти поради
липса на финансови средства.
Сляпо-глухотата е едно от най-рядко срещаните увреждания, нo като
комбинирано сензорно увреждане (и зрението и слуха) е едно от най-тежките, много
по-тежко увреждане от слепотата и глухотата, взети поотделно. Поради което
произтичат специфични потребности от обучение, рехабилитация и помощ при
общуване и връзка със заобикалящата среда. За съжаление, в света, в Европа и у
нас, броят на тези хора се увеличава, което наложи и създаването на организации на
сляпо-глухи в много страни пo света, обединени в Световната федерация на сляпоглухите и Европейския съюз на сляпо-глухите. Сляпо-глухите хора представляват
една много разнородна група. Между тях има такива с остатъчен слух (коригиращи
със слухов апарат), има и с остатъчно зрение. Ho има и сляпо-глухи, които са с много
дълбoки и тежки зрителни и слухови увреждания (с практическа сляпо-глухота). Има и
тотапно сляпо-глухи, кoитo нитo чуват, нито виждат, нитo говорят общуват само с
ръцете чрез осезанието. Те не са известни на обществото и институциите, не се
срещат пo улицата, защото живеят изолирани между четири стени. Асоциацията ни ги
е издирила през последните гoдини, което наложи създаването на Националния
център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър" към НАСГБ. При спяпо-

глухите с дълбоки комбинирани зрителни и слухови увреждания, за да се постигне
социално включване, е необходима продъпжителна работа чрез слухово-речева
рехабилитация и зритепна рехабилитация. Ho особено при тотално сляпо-глухите,
рехабилитацията и интеграцията им е силно затруднена, тъй като се разчита
единствено на съхранения тактилен анализатор, чрез допир и докосване — обучение
за усвояване на техниката за прилагане на визуалния жестов език на глухите пo
тактилен (с помощта на осезанието) начин, както и на начините на хаптично
общуване.
Съюзите и кооперациите на слепите, на глухите и на инвалидите съществуват
от десетилетия и имат традиции и макар малки, ограничени приходи от наем на
собствени сгради и ограничена производствена дейност. НАСГБ няма собствени
приходи (макар наем от сградите), поради което разчита в много голяма степен на
държавната субсидия.
Колкото една гpyпa с увреждания е по-малочислена, толкова тя е в по-тежко
неравностойно положение, спрямо групи с увреждания с хиляди и десетки хиляди
членове.
НАСГБ е неправителствена организация, нo считаме, че обществото ни, в
лицето на държавата, следва да поеме своята отговорност за сляпо-глухите хора в
нашата страна, както това се прави в развитите европейски държави. Нека да се има
предвид, че самите сляпо-глухи хора, които са с тежки комбинирани увреждания,
дори да имат желание да помагат в дейността нa организацията, сами не могат да
бъдат пълноценен кадрови човешки ресурс за осъществяване дейността на
асоциацията, не могат сами да разработват проекти и да бъдат доброволци в
дейността на асоциацията. Следва да се има предвид, че при другите хора с
увреждания този кадрови човешки ресурс е много по-голям.
Целите на НАСГБ са:
1. Защита на човешките, гражданските, социапните, икономическите и други
права на сляпо-глухите.
2. Рехабилитация и социална интеграция нa сляпо-глухите, тяхната равнопоставеност и пълно включване в обществото.
3. Подобряване качеството на живот на сляпо-глухите, личностната им
реализация и повишаване на културното, образователното и професионалното
им ниво;
4. Осигуряване достъпна информация, достъпност до заобикалящата среда и
достъпни начини на общуване.
За постигане на своите цели НАСГБ:
Приема за членове на асоциацията лица с увредени зрение и слух в страната.
1. Съдейства за обучението, рехабилитацията и социалната интеграция на деца с
нарушени зрение и слух, и ги насочва в съответните специални и социални
заведения, както и в масовите училища за интегрирано обучение.
2. Съдейства на лицата с увредени зрение и слух за тяхното обучение,
рехабилитация и социална интеграция, a също така спомага за намиране или
запазване на подходящ вид работа и за получаване или повишаване на
професионалната квалификация на лицата с увредени зрение и слух, чрез което да
се улеснява тяхната интеграция или реинтеграция.
3. Приоритетно урежда осигуряването нa:
a) необходимите помощни средства;
6) интерпретатори-придружители на сляпо-глухи.

5. Насочва и подпомага лицата с увредени зрение и слух при осъществяване
на самостоятелна стопанска дейност.
6. Съдейства при уреждането на специфични социални въпроси на спяпо-глухите.
7. Насърчава сляпо-глухите младежи и девойки за повишаване на
образованието им в средните и висши учебни заведения, като осигурява
специфични помощни средства, съгласно правилник, приет от УС на НАСГБ.
8. Осъществява организационната, културната, спортната и туристическата
дейност, съдейства на държавните и общински органи за изграждане на клубове
за социални контакти, клубове пo интереси, спортни клубове, центрове за
социална рехабилитация и интеграция, домове и защитени жилища за ползване от
сляпо-глухи.
9. Популяризира целите и задачите на HACГБ и редовно информира членовете
на асоциацията за своята дейност, като организира и подпомага издаването на
списание „Звук и светлина", информационен бюлетин на НАСГБ и други
специализирани печатни (на брайлов и обикновен шрифт), говорещи и електронни
издания за членовете с увредени зрение и слух.
10. Членува в международни организации на и за сляпо-глухи и поддържа
връзка със сродни организации в страната и чужбина.

ІІІ.

Видове общественополезни
предоставените средства.
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1. За подпомагане дейността на териториалните организации и социални
услуги на членовете - 24 000 лв.
Описание: Това са средства за подпомагане дейността нa 26-те териториални
организации на НАСГБ — за издирване и организиране на нови членове,
приоритетно на тотално сляпо-глухи и сляпо-глухи с тежки комбинирани зрителни и
слухови увреждания (практическа сляпо-глухота), за осъществяване нa социалната,
културно-масовата, спортната, рехабилитация пo местоживеене и организационната
дейности; за клубовете за социални контакти на сляпо-глухите - заплащане наем,
ел.енергия, издръжка с канцеларски материали и пособия и др. Предоставяне на
социални услуги на членовете, нуждаещи се от интерпретаторско-придружителска и
друга специализирана помощ.
Финансов разчет и обосновка: Дейностите a териториалните организации са
от първостепенна важност за изпълнение основните цели и задачи на НАСГБ —
издирване, органиэиране, рехабилитация и социално включване нa всички сляпоглухи от страната, подпомагане на социалните контакти на сляпо-глухите чрез
клубовете, развиване на културна и спортна дейности. Предвидени са средства за
клубовете за социални контакти на сляпо-глухите във всяка териториална
организация - заплащане наем, отопление, вода и ел.енергия, издръжка с
канцеларски материали и пособия. Ще бъдат предоставени социални услуги на
спяпо-глухите членове, които са от първостепенна важност — интерпретаторскипридружителски услуги, предоставяне и консултиране относно ползване на
специфични помощни средства, консултиране относно права за получаване на
различни услуги, съдействие пред държавни институции и др. Услугите ще се
предоставят от председателите и сътрудниците на съществуващите 26
териториални организации на НАСГБ a страната: Асеновград (Пловдивска област),
Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица (Великотърновска
област), Димитровград (Хасковска област), Добрич, Дулово (Силистренска област),
Казанпък (Старозагорска област), Кърджали, Неделино (Смолянска област), Плевен,
Пловдив, Перник, Русе, Сливен, Смолян, София-град, Стамболийски (Пловдивска
област), Стара Загора, Търговище, Харманли, Хисаря, Шумен, Ямбол.

В бъдеще предстои да се разкрият нови териториални организации на НАСГБ, в
още девет административни области: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград, София — област.
2. За културни, спортни и творчески мероприятия в териториалните
организации на сляпо-глухите - 2000 лв.
Описание: Това са средства за осъществяване на културни и творчески
мероприятия (пo различни форми на култура и художествена самодейност с
изложба на изобразителното изкуство - приложно изкуство и изящно изкуство),
спортни мероприятия (пo шахмат, лекоатлетически и общофизически дисциплини,
канадска борба, спортна табла и др.) на сляпо-глухите членове в териториалните
организации на НАСГБ.
Провеждане на териториални прегледи на художествената самодейност с изложба
на изобразителното изкуство - приложно изкуство и изящнo изкуство, териториални
шах-турнири и териториални състезания пo лекоатлетически и общофизически
дисциплини, канадска борба и спортна табла, за излъчване на първенци за участие
в Националния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.
Провеждане на двустранни и тристранни срещи и прегледи на художествената
самодейност и спорта. Чрез провеждането на културно-творчески и спортни
дейности пo места, ще се развият индивидуалните, специфични възможности,
способности и таланти на сляпо-глухите и това ще спомогне за интегрирането им в
обществото.
Финансов разчет и обосновка: Необходими са средства за финансиране на
културни, спортни и творчески мероприятия в териториалните организации на сляпоглухите: за заплащане хонорари на художествени ръководители и ръководители
културни дейности, хонорари за треньори no спортни дейности. Закупуване на
спортни уреди, на пособия и материали за културни дейности и художествена
самодейност. Включени са средства за провеждане на културни и спортни
мероприятия в териториалните организации - териториални прегледи на
художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство - приложно
изкуство и изящнo изкуство, териториални шах-турнири и териториални състезания
no лекоатлетически и общофизически дисциплини, канадска борба и спортна табла.
Провеждане на двустранни и тристранни срещи и мероприятия на художествената
самодейност и спорта.
3. За осъществяване социални контакти и комуникации на
териториалните организации с членовете им и със седалището на НАСГБ,
транспортни разходи за осъществяване дейността на Териториалните
организации - 2000 лв.
Описание: Това са средства за заплащане телефонни и транспортни разходи на
т ериториалните организации на НАСГБ, за поддържане връзка със сляпо-глухите
техните близки лица за контакт (интерпретатори — придружители), които са трудно
подвижни или са от места, отдалечени oт центъра на териториалната организация,
също и за връзка на териториалните организации със социалните институции —
дирекции „ Социално подпомагане", HOИ и др. с цел решаването на неотложни остри
социални пробпеми нa сляпо-глухите — асистенти, пенсиониране, социални помощи,
интеграционна добавка за балнеолечение, карти за градски транспорт и др. Това са
и средства за телефонни разговори за осъществяване на връзка между
териториалните организации от страната с екиппа в седалището на НАСГБ в

Пловдив, пo въпроси на издирването, организирането, насочване на нуждаещите се
за рехабилитация и предоставяне на социални услуги на сляпо-глухите.
Финансов разчет и обосновка: Това са средства за телефонни и транспортни
разходи на 26-те териториални организации на НАСГБ.
4.
За обучителни семинари - 5000 лв.
Описание: Това са семинари за обучение на членовете на Управителния съвет и
Контролния съвет, председателите и членовете на Териториалните управитепни
съзети (ТУС) на териториалните организации, сътрудниците и актива на
териториалните организации пo организационната и финансова отчетност, пo
осъществяване на разнообразната дейност на териториалните организации — Общи
годишни събрания на НАСГБ, териториални събрания на териториалните
организации на НАСГБ, пo рехабипитационната, културно-масовата и спортната
дейност, и други проблеми, засягащи дейността на асоциацията, както и семинари,
чрез които се осъществява теоретическата и практическа подготовка на сляпоГлухите и техните доброволни сътрудници, и интерпретатори-придружители
(доброволци), с цел издирване, проучване, организиране и подпомагане на сляпоглухите от цялата страна.
Финансов разчет и обосновка: Планирани са семинари, както на териториапно, така
и на национално ниво, с цел да се подобри организационната работа и финансовосчетоводната отчетност на териториалните организации, предоставяне информация
и обучение за употребата на нови помощни технически средства, запознаване с
чуждестранния опит, с различни практически проблеми на рехабилитацията и
интеграцията на сляпо-глухите и др.
4.
За подпомагане дейността на асоциацията - 38000 лв.
Описание: Тук влизат следните видове средства:
1) възнаграждение на екип от специалисти в седалището на НАСГБ:
a) Председател на НАСГБ — организира и ръководи цялостната дейност на
НАСГБ: социалната, организационно-масовата и културната, спортната и
международната дейности на териториално, национално и международно ниво.
Следи за издирването на нови членове и най-вече, на тотално сляпо-глуxи и сляпоглухи с дълбоки комбинирани зритепни и спухови увреждания (практическа сляпоглухота). Председателят на НАСГБ на обществени начала работи и като директор на
националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „ Хелън Келър". Ръководи и
организира дейността на Националния център. Издирва най-нуждаещите се от
рехабилитация, приоритетно тотално и практически сляпо-глухи лица.
6) Технически секретар — текстонабор на писма и документи при осъществяване на
цялостната дейност на НАСГБ (включително и дейността на HЦPCБ „Хелън Келър").
Деловодство и кореспонденция. Текстонабор и текстооформление на проекти за
кандидатстване към външни финансиращи организации, фондации и програми,
подкрепящи рехабилитацията и социалната интеграция на сляпо-глухите. Той е и
интерпретатор-придружител на председателя на НАСГБ.
в) Касиер-домакин — отговаря за цялостната материална база в НАСГБ. Оформя
приходните и разходни касови документи. Следи за тяхното правипно отразяване,
съобразено с изискванията нa касовата диcциплинa. Предоставя помощнотекническите средства на членовете на НАСГБ чрез териториалните организации,
предварително одобрени от Управителния съвет, персонални молби от членовете на
НАСГБ.
г) Счетоводител - водене на счетоводната, контролна и касова отчетност - приходи и
разходи от държавната субсидия, от дарения, при осъществяване основните
дейности на НАСГБ. Разработване на бюджетната част при кандидатстване за
финансиране и осчетоводяване на изпълняващи се проекти към финансиращи
организации, фондации и програми, подкрепящи рехабилитацията и социалната
интеграция на сляпо-глухите. Следи за правилното разходване на предоставената ни
субсидия, като се съобразява с нормативните документи на МТСП, Министерство на

финансите и Сметната палата. Счетоводителят на HACГБ е и счетовадител на
НЦРСГ „Хелън Келър" на обществени начала.
д) Председател на Контролния съвет на НАСГБ -- извършва внезапни и текущи
проверки, контралира цялостната организационна и финансова дейност на
асоциацията и териториалните организации, съставя констативни протоколи при
съответниге проверки.
е) хигиенист-куриер (Ha % бройка) — грижи се за хигиената в офиса на НАСГБ,
извършва куриерски услуги.
2) Част от средствата за наем, ток, телефон, вода, СОТ, банкови разходи,
ремонт и поддръжка на материалната база и на компютрите и др., за Клуба
за социални контакти на сляпо-глухите в гр. Пловдив, където е седалището
на асоциацията и откъдето се осъществяват основните дейности на НАСГБ
за цялата страна.
3) Командировки при осъществяване цялостната дейност на асоциацията
и издирване на спяпо-глухи.
4) Предоставяне на консултантски и социапно-правни услуги на сляпо-глухите,
за решаване на острите им социални проблеми, както и на юридически и
други проблеми, свързани с дейността на НАСГБ.
Финансов разчет и обосновка: Тъй като НАСГБ няма собствени приходи, и за да
можем да изпълняваме дълбоко социалните и високохуманните си основни дейности
— издирване, проучване, организиране и подпомагане на сляпо-глухите, са
необходими средства за заплащане на посочения екип от специалисти, за част от
разходите за издръжка на Клуба за социални контакти на сляпо-глухите и седалището
на НАСГБ, за предоставяне консултантски и социално-правни услуги нa сляпоглухите.
6. За издаване на списание „Звук и светлина", информационен бюлетин и
други специализирани издания - 6 000 лв.
Описание: За информационно-ресурсен център, който издава специализираното
списание "Звук и светлина" — орган на НАСГБ, Информационен бюлетин нa HACГБ и
други специализирани издания за нуждите на сляпо-глухите, както и с учебна или с
рекламна цел: на плоско-печатен шрифт, брайлов (репефно-точков) шрифт, говорещ
вариант (компакт-дискове), аудио-визуален вариант (филми).
Финансов разчет и обосновка: Благодарение на този център, всички cnяno-глухи
могат да получават информация, да обменят опит помежду сu и със съсъдбениците
си от други страни. Брайловите издания са много необходими за тотално сляпоглухите, които не биха могли да ползват други. Учебните издания и филми са
необходими при повишаване на квалификацията и подготовката на специалистите пo
рехабилитация на cляno-глухи, подготовка на интерпретатори-придружители нa
сляпо-глухи, пpu подготовката на кадрите на НАСГБ. Рекламните материали и филми
се издават с цел популяризиране дейността на асоциацията у нас и в чужбина. Тук
влизат средства за екип на информационно-ресурсния център:
1. Редактор.
2. Коректор
3. Автор-репортер.
4. Графичен дизайнер, Компютърен оператор (набор, предпецат и оператор на
принтер).
Авторът-репортер и графичният дизайнер са трудоустроени лица с тежки зрителни и
слухови увреждания, с цел да реализират своите специфични професионални
възможности и интеграция в обществото.Тук влизат средства за консумативи и
външни услуги при издателската дейност:
- издания на плоскопечатен шрифт - за хартия, мастила, тонер

издания на брайлов шрифт - за консумативи и печат
издания в говорящ вариант – за компакт дискове, звукозапис,
издания в аудио-визуален вариант — за видео-касети, дискове и др.
както и за разпространение на изданията до попучатепите.
7. За специални помощни средства и специфични приспособления
и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и
интеграцията на сляпо-глухите - 4 000 лв.
Описание: Това са следните специални помощни средства и специфични
приспособления и системи, които не се предоставят и не са включени в Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:
сигнализационни устройства чрез вибрационен, светлинен и звуков сигнал
фонатори (ползват се за обучение и рехабилитация)
доплащане за по-мощни и дигитални слухови апарати и корекционни
диоптрични очила
.
консумативи за поддържане на хигиената на слуховите апарати
индивидуални отливки към слуховия апарат
тепефони с усилвател на звука в слушалката
мощни звънци за телефон
мощни звънци за входна врата
компютри, брайлови принтери и брайлови дисппеи (адаптирани за ползване
от сляпо-глухи) - необходими за обучение, рехабилитация и облекчаване на
комуникацията, особено на тотално сляпо-глухите
защитни очила за работа с компютьр
затворени телевизии и др.
Финансов разчет и обосновка: Осигуряване специфични помощни технически средства,
невключени в списъка на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания, които да облекчат комуникацията на сляпоглухите и връзката им със
заобикалящата ги среда, както и за подпомагане обучението и рехабилитацията им, с цел
тяхната социална интеграция.

8. За транспортно обслужване и издирване на сляпо-глухи, и
транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията 5000 лв.
Описание: C тези средства ще се обезпечи придвижването на сляпо-глухите до
социални, здравни и други обществени институции, при решаване на техни специфични
проблеми и до клубовете за социални контакти. Ще се обезпечат пътуванията при
издирване на сляпо-глухите B страната и други транспортни разходи, свързани с
осъществяване дейността на асоциацията.
Финансов разчет и обосновка: Транспортното обслужване на сляпо-глухите е
необходимо с оглед улесняване интеграцията им в обществото. Транспортните разходи
са нужни при издирване на сляпо-глухи хора от други населени места и създаване нa
нови териториални организации в горепосочените девет области, където все още няма
териториални организации (виж. т.1), както и при пътувания, свързани с осъществяване
дейността на асоциацията.

9. За Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър" Пловдив - 80 000 лв.
Описание: Като юридическо лице НАСГБ получи лиценз от Агенцията за
социално подпомагане, за предоставяне на Социалните услуги: ,,дом за лица със
Сетивни нарушения", „Център за социална рехабилитация и интеграция"
(удостоверение № 2224 от март 2004 г.,), „Социален асистент" и „Личен асистент"
(удостоверение № 245 от март 2004 г.,) и съгласно решение на УC и на Общото
събрание на НАСГБ от 2004 г. , бе създаден Националният център за
рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър" в гр. Пловдив.
През 2009 г. бяха получени нови удостоверения от АСП:
Удостоверение за регистрация № 364-01/ 09.10.2009 г. за предоставяне на социални
услуги: личен асистент за възрастни хора;
Удостоверение за регистрация № 364-02/ 09.10.2009 г. за предоставяне на социални
услуги: социален асистент за възрастни хора;
Удостоверение за регистрация № 364-03/ 09.10.2009 г. за предоставяне на социални
услуги: център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора;
Удостоверение за регистрация № 364-04/ 09.10.2009 г. за предоставяне на социални
услуги: дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
НЦРСГ „Х.Келър" извършва основна рехабилитация със сляпо-глухи лица,
навършили 18 год. възраст, коита са с тежки или тотални комбинирани зрителни и
слухови увреждания. Центърът се помещава в двуетажното източно крило нa Детска
яспа № 17, ул. „Весела" 30, с разгърната площ 414 кв.м., предоставено под наем на
HACГБ от Община Пловдив за 10 год., в което също се помещават и седалището на
НАСГБ, Клубът на Инвалида „Район Централен" за социални контакти на сляпоглухите — Пловдив и Териториална организация - Пловдив. Центърът разполага с
необходимите учебни кабинети — пo слухово-речева рехабилитация, жестомимичен
и тактилно жестов език, брайлово обучение, компютърна грамотност, зрителна
рехабилитация, ориентиране и мобилност, полезни и социални умения, заниматепна
терапия (спорт и физическа култура). Обучението се провежда пo индивидуална
рехабилитационна програма, като един учител работи само с един клиент (тотално
сляпо-глух) или най-много двама сляпо-глухи (He толкова тежки случаи, с
минимални остатъчни зрение или слух). Рехабилитират се сляпо-глухи лица както от
Пловдив (амбулаторно), така и от страната (интернатно). C помощта на дарения и
спонсори е извършен ремонт и са обзаведени четири спални помещения с девет
легла, две бани и тоалетни, четири учебни кабинета на втория етаж на крилото. Там
се настаняват за обучение тотално сляпо-глухите и лицата с дълбоки зрителни и
слухови увреждания от цялата страна. Предстои оборудване на кабинети със
специфични учебни пособия и помагала. Предвидени са рехабилитация и обучение
на тотално сляпо-глухи и сляпо-глухи с тежки зрителни и слухови увреждания от
страната, за което са необкодими заплащане на хранодни, на персонал от
специалисти пo рехабилитация, заплащане на наем, енергия и др. Дейността на
центъра включва и издирване на сляпо-глухи с тежки увреждания от страната, чрез
контакти с председателите и сътрудниците на териториалните организации на
НАСГБ, както и C териториалните организации на съюза на слепите, съюза на
глуките и най-зече чрез контакти с организации, институции, социални домозе към
MTCП и др. в населените места, където НАСГБ няма свои териториални
организации. Осъществяват се активни контакти пo електронна поща и интернет с
водещи центрове и институции от чужбина (Норвегия, Русия, Хърватска, Унгария и
др.), работещи в областта на рехабилитацията и предоставяне социални услуги за
сляпо-глухи, с цел обмяна на опит и информиране за най-добрата в момента
практика при работа със сляпо-глухи. Екипът на НЦРСГ „Хелън Келър" работи върху
адаптирането на техниката за такпилно прилагане на визуапния жестомимичен език
като тактилен жестов език, в сътрудничество със специалисти от Националния
методически център пo жестомимичния език към Съюза на глухите в България.
Провеждат се семинари (обмяна на опит със специалисти от Норвегия, Хърватска,
Италия, Русия и други страни) пo различни форми на методиката за обучение по
жестомимичен и тактипно жестов език за общуване със сляпо-глухи, със следите
цели: подготовка на преподаватели за сляпо-глухи; обучение на самите сляпо-глухи

алтернативни начини за общуване; подготовка на интерпретатори-придружитепи на
сляпо-глухи и текните близки.
За осъществяването на специфичната рехабилитационна дейност на Центъра е
необходим следния персонал:
Методист към НЦРСГ, специалист пo алтернативни методи на комуникация
със сляпо-глухи (работи на доброволни начала и като координатор на
НАСГБ)
Специалист пo ориентиране и мобилност, физическа култура
Специалист полезни умения, помощни технически средства и
зрителна рехабилитация
Специалист психолог (активатор)
Специалист пo жестомимичен език и тактилен жестов език (общуване)
Специапист пo слухово-речева рехабилитация, фонетична ритмика и
моторика (слухов тренинг)
Специалист пo компютърна грамотност
Специалист пo брайл и занимателна терапия
Специалист пo социални дейности
Обучението e пo индивидуална програма, в зависимост от това, дали
клиентьт е тотално сляпо-глух, практически сляпо-глух или с остатьчен слух. При
нужда за занимателна терапия може да се търси и външен специалист (например
музика, канадска борба, лека атлетика, шах, спортна табла идр.).
Помощен персонал:
- Хигиенист (1/2 бройка)
- Специалист поддръжка (цяла бройка)
Следващите две длъжности от персонала са на обществени начала и нямат
възнаграждение:
1) Счетоводител — на обществени начала, той е и счетоводител на асоциацията.
2) Директор — на обществени начала, той е председател на асоциацията.
Финансов разчет и обосновка: Рехабилитацията на възрастните тотално сляпоглухи и на cляпo-глухите с тежки комбинирани зрителни и слухови увреждания е от
изключително голямо значение за преодоляване на тяхната изолация, за улесняване
на общуването им, придобиване умения за самообслужване, достъп до информация
и обучение в ползване на съвременни помощни средства за комуникация.
Необходимо е заплащането на:
1. Фонд работна заплата пo трудови и граждански договори.
2. Хранодни за сляпо-глухи клиенти от страната за 12 месеца.
3. Транспортни разходи на клиенти от страната.
4. Наем
5. Отопление и ел. енергия.
6. Пощенски и телефонни разходи.
7. Интернет.
8. Канцеларски материали.
9. Командировки.
10. Учебни пособия и материали.
11. Специални помощни средства и специфични приспособления и системи
за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на
възможно най-нуждаещите се: тотално сляпо-глухи и практически сляпоглухи (с най-тежки и дълбоки зрителни и слухови увреждания).
След обективна индивидуална преценка, направена от специалистите на
центъра, относно тежестта на зрителни и слуховите увреждания и необходимостта
от ползване, ще се предоставят:
сигнализационни устройства чрез вибрационен, светлинен и звуков сигнал;

ацдио-тренажори - фонатори (ползват се за обучение и рехабилитация)
доплащане за по-мощни и дигитални слухови апарати и корекционни
диоптрични очила,
консумативи за поддържане на хигиената на слуховите апарати,
индивидуални отливки към слуховия апарат,
телефони с усилвател на звука в слушалката,
мощни звънци за телефон,
мощни звънци за входна врата,
компютри, брайлови принтери и брайлови дисплеи (адаптирани за ползване
от сляпо-глухи) - необходими за обучение, рехабилитация и облекчаване нa
комуникацията и интеграцията, особено на тотално сляпо-глухите.
защитни очила за работа с компютьр,
затворени телевизии и др.
Същата е и практиката за предоставяне на специални помощни средства в
Норвежкия Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Айкхолт".
Както е известно, поскъпват консумативи, храна, ел.енергия, транспортни разходи и
др., затова се налага увеличаване на средствата за издръжка на НЦРСГ „Хелън
Келър".
10. За провеждане на значими мероприятия, за международна дейност, и за
членски внос в национални и международни организации - 60 000 лв.
Описание: Необходими са средства за:
1) Фонд работна заплата за „Специалист международна дейност и организатор
значими мероприятия" в НАСГБ.
2) Участие на НАСГБ в международни форуми:
2.1 Провеждане в Р.България през 2012 г. на Седмата конференция пo сляпоглухотата на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно
събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите;
Участници: окопо 180 участника - сляпо-глухи и интерпретатори-придружители.
2.2 Провеждане в Р.България през 2012 г. на заседание на Изпълнителния комитет на
Европейския съюз на сляпо-глухите.
2.3 Участие на председателя на НАСГБ Димитър Парапаноз в международни
семинари по сляпо-глухотата.
Председателят ще бъде придружен при участията си от специалиста no
международни дейности и от координатора на НАСГБ (които ще бъдат и негови
интерпретатори-придружители, преводачи от английски език и сътрудници при
работата мy в съответните международни органи).
2.4 Провеждане на Международни семинари със специалисти от чужбина no
алтернативни методи за общуване със сляпо-глухи.
3) Средства за изпращане на специалисти пo рехабилитация от Националния
център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър" към НАСГБ на обучения и
специализации в чужбина.

4) Провеждане на Десети Национапен празник на специфичните възможности нa
сляпо-глухите — 2012 г., включващ: Десето национално първенство пo шахмат на
сляпо-глухите, Второ национално първенство пo спортна табла нa сляпо-глухите,
Девето национално първенство пo лека атлетика на сляпо-глухите, Пето национално
първенство пo канадска борба на спяпо-глухите
Участници: около 90 участника - сляпо-глухи и интерпретатори-придружители.
5) Провеждане на Втория Европейски празник на специфичните възможности на
сляпо-глухите, включващ:
Трето Европейско първенство no шахмат, Втория Европейски фестивал no
художествена самодейност с изложба на произведения на изящното и
приложното изкуство, Второто Европейско първенство пo общофизически и
лекоатлетически дисциплини
Участници: около 180 участника - сляпо-глухи и интерпретатори-придружители.
6) Заплащане членски внос в международни и национапни организации, където
НАСГБ членува.
Финансов разчет и обосновка:
За осъществяване на ефективна международна дейност и провеждане на значимите
мероприятия, са необходими средства за ФРЗ на „Специалист международна
дейност и организатор значими събития" в НАСГБ (владеещ английски език).
За провеждане в Р.Бъпгария през 2012 г. на Седмата конференция пo спяпоглухотата на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно
събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите и на заседание на Изпълнителния
комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, са необходими средства за
нощувки и хранодни, организационни и други разходи за 180 участника - сляпоглухи и интерпретатори-придружители.
За участие на НАСГБ в международните форуми на сляпо-глухите през 2012 г., са
необходими средства за пътни разходи, разходи за регистрация, нощувки и хранодни
на председателя на HACГБ Димитър Парапанов, и двама интерпретаторипридружители (преводачи от английски език) и сътрудници: специапистът пo
международни дейности и координатора на НАСГБ.
За провеждане на международни семинари, са необходими средства за пребиваване
на участниците (нощувки и хранодни), консумативи и др.
За изпращане на наши специалисти на обучения в чужбина са необходими средства
за пътни, нощувки и хранодни.
Средства за провеждане (нощувки и хранодни, организационни и други разходи за 90
участника от България — сляпо-глухи и интерпретатори-придружители) на Десети
Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите — 2012 и за
180 участника на Втория Европейски празник на специфичните възможности на
сляпо-глухите.
Средства за заплащане на членски внос в международни и националии организации,
в които НАСГБ членува:
1) Европейския съюз на сляпо-глухите;
2) Световната федерация на сляпо-глцхите;
3) Сдружение „Национален съвет на хората с увреждания в България", член на
Европейския форум на хората с увреждания;
4) Съюза
на
слепите
в
България и др.
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1. За подпомагане дейността нa териториалните организации и
социални услуги на членовете.
2. За културни, спортни и творчески мероприятия в териториалните
организации на сляпо-глухите.
3. За осъществяване социални контакти и комуникации на
териториалните организации с членовете им, и със седалището на
НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване дейността на
териториалните организации
4. За обучителни семинари.
5. За подпомагане дейността на асоциацията.
6. За издаване на списание „Звук и светлина", информационен
бюлетин и други специализирани издания.
7. За специални помощни средства и специфични приспособления и
системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и
интеграцията на сляпо-глухите.
8. За транспортно обслужване и издирване на сляпо-глухи
транспортни разходи при осъществяване дейноспа на асоциацията.
9. За Национален центьр за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън
Келър" - Пловдив.

24 000 лв
2 000 лв

2 000 лв
5 000 лв
38 000 лв
6 000 лв
4 000 лв

и

5 000 лв
80 000 лв

10. За провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и
60 000 лв
за членски внос в национални и международни организации
ОБЩО:

226 000 лв
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