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Д О К Л А Д  

ЗА РАЗПРЕДЕJIЕНИЕ HA СУБСИДИЯТА ОТ 
ДБ ЗА 2012 ГОДИНА. 

Съюзът на глухите в България, е учреден през 1934 година. 
Седалището и адресът му на управление е гр.София, ул."Декоглу" № 12-14. 
C решение на Събранието на пълномощниците от м. Декември 2001 г., 

дейностга на сдружението е определена в обществена полза. Това обстоятелство е 
вписано пo фирменото дело на СГБ с решение на CГC от 10.04.2002r и на това 
основание Съюзът на глухите в България е вписан в Централния регистьр на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност към Министерство на правосъдието., под № 20030714020. 

C Решение на MC №. 375 от 25. 05. 2009 г., Съюза на глухите в 
България е признат за представителна организация на нацианално равнище. 

Съюзът на глухите в България е редовен член на: Световната 
федерация на глухите/СФГ/, Европейския съюз на глухите/ЕСГ/, 
Международния комитет за тиx шах и Балканската асоциация на глухите. 

Основните цели и задачи на СГБ са формулирани в устава му и 
включват:  насърчаване, подпомагане и съдействие на гражданите с 
увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото.  

Съюзът на глухите в България и през 2012 год. ще работи за изпълнение 
на основните цели и задачи, залегнали в устава на организацията, a именно: 
отстояване и защита интересите на слухово увредените граждани и подпомагане 
на социалната им рехабилитация и интеграция в обществото. 

Мероприятията и общественополезни дейности, които са 
включени в разчета за подпомагане и до-финансиране със средства от ДБ 
са : 

I. "За клубовете за комуникации и социална интеграция"- СГБ запазва своите 
организационни структури, които са 49 бр. на територията на цялата страна. B тези 
дневни центрове с осигурена възможност чрез щатни специалисти и нещатни 
сътрудници,не само на членовете на СГБ, а и на всички хора с увреден слух, да се 
оказва ежедневна помощ. Предоставя cе ииформация за техните законови права и 
задължения , подпомага cе тяхиата трудова заетост, осигуряват се c преводачи от и на 
жестомимичен език при посещението им в държавни и общински администрации, 
здравни и съдебни институции и др. 



Осъществява се тяхната социална интеграция, чрез даване на възможност за 
включването им в клубове no интереси и развитието на техните таланти. 
Организират се чествания на национални и регионални празници. СГБ има 
многогодишни традиции в художествената самодейност, пантомимата,спорта, 
туризма. Световната титлата в тихия шах е притежание на българин. Контакта с 
хората с увреден слух в по-малките населени места и селата през последните 
години става все по-трудно. Липсата на достатьчно средства за командировки 
ограничава възможностите за издирване и подпомагане на тези лица. 
Средствата, които са предвидени в разчета са за подпомагане на пo-гope 
изброените дейности на клубовете за 2012 год.и тяхната издръжка. 

"За Ценровете за рехабилитация на деца с увреден слух от 0 до 3 години“. 
36 години в центровете за ранна рехабилитация на деца с увреден слух към 

СГБ cе извършва слухово говорна рехабилитация на деца с увреден слух от ранна 
детска възраст, a през последните години и на деца с кохлеарна имплантация /КИ/. 

Кабинетът в гр. София функционира като база за подготовка на сурдопедагози 
от СУ св. Кл. Охридски". Пърият центьр е създаден в гр.София. По-кьсно са 
създадени още 4. Всяка учебна година в тези центрове на 30 деца с увреден слух 
полyчават рехабилитация на слуха и говора. 

B разчета са включени разходи за: дидактични материали, възнаграждения 
на учители-рехабилитатори, консумативи, консултации с лекари уши-нос-
гърло и др. 

"Международна дейност"- международната дейност на съюза е 
многостранна.Основно се взема участие в международни състезания пo шах , 
световен конкурс за красота "Мис Тишина", младежки семинари 
организирани от EC и заседания на международни организации, в които СГБ 
членува. 

B разчета за 2012 г.са включени средства за членски внос, участия в работата 
на Световната федерация на глухите, Генералната Асамблея на Европейския съюз 
на глухите и мероприятия на Балканската асоциация на глухите. Предвидени са 
средства за участие в конкурса "Мис свят на Тишината", предвижда се участие в 
заседанията на Европейския съюз на глухите младежи. 

"Видео центьр за субтитри."- създаденият преди няколко години с финансовата 
подкрепа на външни донори център вече има традиции в заснемането, 
субтитриране и разпространение на видеофилми в системата на СГБ. 
Извършват cе и прожекции на субтитрирани игрални филми в клубовете. 
Специалистите към центьра създадоха и поддържат интернет страница на 
СГБ. Оказват техническа помощ на изградените интернет клубове пo P0, 
създаване нa софтуер за нуждите на системата на СГБ. B разчета са 
включени средства за подготовка на материали , обработка и субтитриране 
на филми, командировки, технически услуги и др. 

"Методически Център за развитие на жестомимичния език"- центьрът активно 
работи за обогатяване,развитие и уеднаквяване на българския жестов език. 
Подготвят се учебни материали и помагала, извършва се обучение за усвояване 
на ЖМЕ от учители, държавни и общински служители, студенти. През 2012 г. cе 
предвижда да продължи провеждането на курсове и регионални семинари, работи 
се активно върху признаването на жестовия език в България и др. мероприятия. 

"Обучение"- усъвършенстването на уменията и повишаване на знанията 
на ръководните кадри и Териториалните и районните структури на съюза е 
важен етап за професиоцалната им работа пo места. Периодично СГБ прави 



такива семинари с различии групи aктивиcти- младежи, жени, организационни 
кадри. 

B разчета за 2012 год. са предвидени три семинара, в който ще вземат участие 
над 120 човека от цялата страна. 

1.           " Републикански мероприятия "- Традиционни са 
републиканските първенства пo шах за хора с увреден слух и социалният 
туризъм. Българските глухи шахматисти имат спечелени много международни 
награди. B разчета са заложени средства за провеждането на републиканско 
първенство пo шах и национален социален туристически лагер. 

2. "За издателска дейност - в-к "Тишина" и специализирани 
издания" — средствата са разчетени за подготовка, предпечат, печат и 
разпространение на в-к Тишина и приложенията, авторски и редакторски 
труд, командировки, консумативи. 

3. " Социална дейност"- голяма част от членовете на СГБ са с 
над 80% загубена работоспособност и трудно намират трудова реализация. 
Доходите, които получават са ниски и те често cе нуждаят от подпомагане. За 
това сега дейността пo оцеляването на хората с увреден слух е една от 
важните дейности на СГБ. B Разчета са предвидени средства за социално 
подпомагане на членовете.   

 



Приложение № 1 

P A З Ч E T  

ЗА СУБСИДИЯ OT ДБ ЗА 2012 ГОДИНА 
HA CЪЮЗA HA ГЛУХИТЕ B БЪЛГАРИЯ 

B лева 

1. За подпомагане и дофинансиране дейността на 

клубовете за комуникации и социална интеграция , 

центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, 

дейността на Видеоцентьра за субтитри, дейността на Центьра 

за развитие на ЖМЕ, Републикански мероприятия , 

международна дейност и семинари 
/тек.р-ди no издръжка ,кмд, орг.р-ди, 

шах,командировки ,участия в международни 

мероприятия, разработка, заснемане и 

разпространение на учебни и документални 

филми, и други р-ди / 
- 390 000.00  

2. Издателска дейност — в-к "Тишина" и спец. издания 35 000.00 

/ издателски разходи/   

 

 

3. Подпомагане членовете на Съюза 
 

 

- 35 

 

 

000.00 

/Социално подпомагане на чпенове на съюза / 

 

 

ВСИЧКО СУБСИДИЯ ЗА 2012 г. - 460 000.00 
 


