
 
 Приложение № 3

              към чл. 6 

 
Предназначение на субсидиите за национално представителните организации на 

хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2011 г. 
 

  (Лева)

№ Показатели Сума 

1.  Съюз на инвалидите в България (СИБ)  
600 000

а)  за финансиране на дейностите на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване 
на социални услуги и оказване на социална помощ в нишите, освободени от държавата и 
общините, в т. ч. за дейностите, предвидени в чл. 53 ППЗИХУ, осъществявани от 
регионалните структури на СИБ, за антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и 
дейности и др. 

196 400

б)  за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, 
организационни, административно-правни, транспортни и други услуги, в т. ч. за обучение, 
квалификация, преквалификация и увеличаване административния капацитет на кадрите и 
структурите на организацията и за нови видове дейности 

125 280

в)  за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими 
проекти, разкриване на нови работни места, масови дейности, подпомагане на спортни, 
културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността на хората с 
физически увреждания и др.  

138 500

г)  за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез 
социални контакти, организационно-масови дейности, дейности в национални и 
международни организации, за международна дейност, контакти и социални издания, 
транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. 

139 820

2.  Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите  238 800

а)  за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите 216 000



б)  за подпомагане дейностите на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) – 
разходи, свързани с провеждане на: консултации – юридически, трудовоправни и социални; 
международна дейност – членски внос към сродни организации, командировъчни при участие 
в мероприятия и др.; курсове за квалификация и преквалификация, трудова дейност и др.; 
провеждане на заседания на УС и КС на СВВП и общото отчетно събрание за 2011 г.; 
отбелязване на годишнини от учредяването и от възстановяването на организацията – за 
подпомагане на организационната и клубната дейност на дружествата „Военноинвалид“ в 
страната, като изплащане на наеми и консумативи (ел. енергия, вода, парно); подпомагане на 
организационната дейност на СВВП, като разходи за канцеларски материали, справочна 
литература, пощенски разходи, копирни услуги, абонамент, счетоводни справочници и др. – за 
организиране и провеждане на семинари във връзка с разясняване на нормативни актове на 
СВВП, като устав, правилници за работа на УС и КС, инструкции по различните дейности, 
както и за правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и законовите актове 
към него 

14 000

в)  за издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, 
нормативни актове, музейни сбирки и др.; създаване и поддържане на интернет страница на 
организацията  

8 800

3.  Съюз на слепите 610 000

а)  за информационни услуги, за запис на говорещи книги, издателска брайлова дейност, услуги 
за студенти и интелектуалци и консумативи за тези дейности 

150 000

б)  за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, помощно-технически 
средства, култура, спорт и художествено творчество, административно-правно обслужване, 
организационна и международна дейност и консумативи за тези дейности 

285 000

в)  за ремонт на клубове в страната и на общежитията за слепи в София, Дряново, Пловдив и 
Варна 

175 000

4.  Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)  180 000

а)  за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с 
интелектуални затруднения и техните семейства 

24 400

б)  за подпомагане дейността на родителските организации, членове на БАЛИЗ, за предоставяне 
на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства 

54 800

в)  за обучения и консултации за повишаване на организационния капацитет на членските 
организации на БАЛИЗ 

31 000



г)  за подготовка и разпространение на информация и информационни материали/организиране и 
провеждане на информационни кампании 

19 800

д)  за координация и мониторинг 
 

50 000

5.  Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации  404 400

а)  за трудова рехабилитация  104 400

б)  за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация 60 000

в)  за социална рехабилитация 110 000

г)  за общи рехабилитационни нужди 130 000

6.  Национален център за социална рехабилитация (НЦСР)  300 000

а)  за частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюрата за социално обслужване в София, 
Бургас, Плевен, Стара Загора, Шумен, Добрич, Велинград, Силистра, Нови пазар; Центъра за 
обучение и рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие 

293 000

б)  за социо-културни мероприятия за хора с увреждания 2 000

в)  за обучителни семинари и за квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР 5 000

7.  Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)  94 800

а)  за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с 
увреден слух, за извънкласни дейности и курсове 

37 000

б)  за подпомагане закупуването на учебници и учебни пособия, на батерии за кохлеарни 
импланти 11 800

в)  за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари 22 000

г)  за подпомагане и координиране дейността на АРДУС, за печатни материали и за 
международна дейност 

24 000

8.  Съюз на глухите в България  314 400

а)  за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална 
интеграция, на центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, на Видеоцентъра за 
субтитри, Центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност 
и семинари 

264 400

б)  за издателска дейност – в-к „Тишина“ и специализирани издания (издателски разходи) 

25 000

в)  за подпомагане членовете на съюза (Социално подпомагане на членовете на съюза) 

25 000

9.  Българска асоциация „Диабет“  343 200



а)  за програма „Диетично хранене на социално слаби диабетици“, включително 
възнаграждението на координатор по хранене  

255 200

б)  за помощи от медикаменти, лекарства, помощни средства, консумативи и др. 30 000

в)  за изграждане и поддръжка на информационно-консултативни центрове в София и страната, 
за информационна дейност, брошури, анкети, застъпнически програми и др. 

35 000

г)  за поддръжка и подпомагане дейността на националния клуб (ДИАБЕТ) и на клубовете в 
страната, включително възнаграждение на технически сътрудник и координатор на 
информационно-консултативни центрове 

23 000

10
.  

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)  
78 000

а)  за допълнителна преподавателска помощ, за специални приспособления и помощни средства 6 000

б)  за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение 37 000

в)  за специална помощ за деца с нарушено зрение 
8 000

г)  за придружители на деца с нарушено зрение 

2 000

д)  за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение 

12 000

е)  за закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено 
зрение 

4 600

ж)  за организиране на консултации и обучение на родители на деца с нарушено зрение 

2 200

з)  за координация дейността на АРДНЗ 6 200

11
.  

Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ)  
163 200

а)  за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете 

22 000

б)  за културни, спортни и творчески мероприятия в териториалните организации на сляпо-
глухите 

1 000

в)  за осъществяване на социални контакти и комуникации на териториалните организации с 
членовете им и със седалището на НАСГБ; транспортни разходи за осъществяване дейността 
на териториалните организации 

1 000

г)  за обучителни семинари 4 000

д)  за подпомагане дейността на асоциацията 36 000



е)  за издаване на списание „Звук и светлина“, на информационен бюлетин и други 
специализирани издания 

5 000

ж)  за транспортно обслужване и издирване на сляпо-глухи и за транспортни разходи при 
осъществяване дейността на асоциацията 

4 000

з)  за Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив 66 200

и)  за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в 
национални и международни организации 

24 000

12
.  

Национална потребителна кооперация на слепите в България  
96 000

а)  за доплащане при трудоустрояване  50 000

б)  за квалификация, преквалификация и обучение 26 000

в)  за оказване на материално-техническа и финансова помощ на младежи, продължаващи своето 
обучение след средно образование 

10 000

г)  за поддръжка на дневен рехабилитационен център и оказване на социални услуги 10 000

13
.  

Съюз на ветераните от войните в България  
255 000

а)  за здравна и социална дейност – подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от 
войните 105 000

б)  за военно-патриотична дейност и паметници – чествания на бележити дати от българската 
история, за семинари и конференции 

80 000

в)  за подпомагане на управленската дейност 70 000

14
.  

Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Национална 
федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации 
в България  

264 000

а)  за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската 
дейност и трудова рехабилитация 

76 800

б)  за повишаване капацитета на специализираните предприятия – членове и на Асоциацията 12 400

в)  за информационно-консултантски, социални и организационни услуги, обучение, 
квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри 

174 800

15
.  

Център за психологически изследвания (ЦПИ)  
168 000



а)  за частично дофинансиране по реализиране на социалнозначими проекти и програми за 
социална интеграция на хора с увреждания; частично финансиране на разкриване на нови 
работни места; частично дофинансиране на разходи за социално и здравно осигуряване на 
асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти; финансиране на действащи социални 
услуги и разкриване на иновативни социални услуги 

100 800

б)  за частично финансиране издръжката на дейността на структурите на Центъра за 
психологически изследвания – на централния офис и регионални структури в страната, на 
ресурсните и консултантските центрове 

9 200

в)  за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с 
увреждания (аудио- и телевизионни клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване 
на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания 

33 000

г)  за частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни актове, 
флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на 
организацията 

25 000

16
.  

Българска асоциация за невромускулни заболявания  
50 400

а)  за дневен център 7 400

б)  за координиране и подпомагане на дейността 20 500

в)  за печат на материали 
2 200

г)  за организиране и участие на семинари и международни срещи 
8 500

д)  за групи по интереси, за професионална квалификация и ориентация, подпомагане на 
учебните процеси 

2 000

е)  за интеграционна дейност 9 800

17
.  

Сдружение „Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания“ (КИХТУ) 
54 000

а)  за частично подпомагане дейностите на структурите на КИХТУ: -бюро за услуги и контакти – 
София  
-бюро за услуги и контакти – Плевен  
-бюро за услуги и контакти –  
Враца 19 000

б)  за подпомагане на новосформиращи се структури – транспортни разходи; разкриване на нови 
бюра и дневни центрове в областни градове 

8 000



в)  за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ, за участие в международни 
програми и за печатни материали 

27 000

18
.  

Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ)  

50 400

а)  за групи по интереси, за лагери, образователни екскурзии и други дейности, свързани с 
включването на децата в обществото 

5 000

б)  за организиране на обучителни семинари в страната и за участие в чужбина; изследователска 
дейност 

5 000

в)  за координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната; печатна дейност 

30 400

г)  за социална дейност 10 000

19
. 

Национална организация „Малки български хора“ 

40 000

а)  за частично финансиране на изпълнението по социалнозначими проекти и програми за 
социална интеграция на малките хора, в т.ч. разкриване на нови работни места, частично 
финансиране на издръжката и дейността на сдружението и на централния офис 

23 000

б)  за частично финансиране изпълнението на социалнозначими проекти и програми за социална 
интеграция на малките хора и за групи по интереси, в т. ч. спортни, туристически, културни и 
други дейности, свързани с включването на малките хора в общността; организиране и 
провеждане на отчетно-изборно събрание; частично финансиране на обучителни семинари и 
квалификация на кадрите на сдружението и на конференции в областта на малките хора 

9 000

в)  за социално и здравно подпомагане на членовете, в т. ч. разходи за транспорт, храни, 
лекарства и помощни средства 

3 000

г)  за частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни актове, 
флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността, 
участие в международни програми и проекти 

5 000

20
. 

Национален център за рехабилитация на слепи 
200 000

а)  за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и професионално 
обучение 

163 000

б)  за подпомагане дейността на регионалните структури 5 000



в)  за обучителни семинари с дневните центрове и регионалните структури 5 000

г)  за подпомагане на международната дейност 8 000

д)  за подпомагане издаването на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов 
и уголемен шрифт и дидактични материали и абонамент на специализирани издания 

4 000

е) за дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на 
зрителнозатруднени лица  

15 000
 


