
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Сдружение с нестопанска цел "Интеграция" е регистрирано в обществена полза. В него членуват 

7 души, 4 от тях са хора с увреждания. Организацията е създадена през 2008 г. и осъществява 

дейността си на територията на Община Бургас. Висш орган на управление на Сдружението е 

Общото събрание, което се свиква непо-рядко от веднъж годишно. Управителният съвет се 

състои от трима души и ръководи дейността на сдружението в периодите между заседанията на 

Общото събрание. Сдружението се представлява от председател. В настоящия момент 

председател е Живко Томов. 

 Контролният съвет се състои от двама души и следи спазването на законовите и подзаконовите 

нормативни актове действащи в Република България, наредбите и заповедите на Община 

Бургас, както и Устава на сдружението. 

Седалището на Сдружението се намира на адрес: Бургас 8001, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 117, 

вх. 10, ап. 21, това е и адресът за кореспонденция. Телефоните за връзка с нас са: 0888928153, 

0897839411. E-Mail-ът на Сдружението е zhmt@abv.bg. 

Сдружението няма щатни сътрудници, цялата му дейност се осъществява на базата на 

доброволен труд на членовете, в изключителни случаи в миналото са плащани хонорари. 

Основните дейности осъществявани от Сдружението са: 

1. подпомагане на незрящи учащи се получаващи образование в масовите начални, основни, 

средни и висши учебни заведения. Подготвяме учебна литература в достъпен за незрящите 

формат, консултираме незрящи студенти, сътрудничим на ресурсните учители. 

2. Организираме и вземаме участие в кампании, кръгли маси и семинари посветени на 

проблемите на интегрираното образование и трудовата реализация на деца и младежи с 

увреждания. 

3. Разработваме апаратни и програмни тифлосредства. 

4. Съвместно с ЦСРИХЗУ - Бургас създадохме група по интереси, в която незрящи споделят своя 

опит в работата с високотехнологични тифлосредства. 

През последните 3 години Сдружението не е ползвало субсидии от източници различни от 

Община Бургас. Не ползваме никакви помещения, които са общинска или държавна 

собственост. 


