ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно информационен регистър на нестопански сдружения, извършващи дейност на
територията на Община Бургас
1.

Подписаният

Николай Динков Нинов

/трите имена на декларатора/

в качеството си на

Председател

/управител/председател/представител/друго/

Сдружение Съюз на глухите в България
Районна организаация на глухите - Бургас

3.2.

Наименование на
сдружението с
нестопанска цел:
ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:

3.3

Управителни органи

Управителен съвет
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

4.

Ползва ли представляваното от Вас сдружение имот/и, които са държавна или
общинска собственост
Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то моля, попълнете следната информация:

2.
3.1.

4а.

/електронен адрес и/или телефон
за връзка/

№

0

0

0

7

0

3

1

3

0

Гр. София, ул. Денкоглу 12-14
burgas_deaf@abv.bg
0885921281

Собственост
(държавна/общинска)

Работно време (от – до)

1
2
3
Членска маса на сдружението (подразделението,
упражняващо дейност на територията на община
Бургас)
Човешки ресурс, ангажиран с работа в
сдружението (брой)

192

6.1.

Координатор

Координира дейността на организацията
(задължения)

7.

Основна дейност на
сдружението

8.

Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:

6.

НЕ

Административен адрес на помещението, работно време на обектите: (посочват се единствено обекти
държавна/общинска собственост)
Административен адрес

5.

ДА

(длъжност)

1

Представляване и отстояваме и защитаваме интересите на
слухоувредените хора
Съдействаме на обществото за възприемането на слухоуврредените като
равнопоставени членове.

Държавно
Общинско
Частно (фондации, спонсорства и други)

100,00
100.00

Общо:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
9.

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, следните финансови средства, попадащи в обхвата на т.8:

Получател

Финансиращ
орган

Разходи, за които е получено
финансирането

Размер на
финансирането
(в лева)

1

Година
„Х“
Година
„Х-1“
Година
„Х-2“

Общо:

10.
11.

Прилагам отчет за изпълнените дейности от Сдружението за 2019 г. и 2020 година.
ДА
НЕ
(Деклараторът прилага в прикачен файл отчет за извършените дейности –
мероприятия/събития, както и ползите за бургаската общност).
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
Декларация в срок от 20 работни дни от датата на промяната.

ДATA: 04.02.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………
/подпис и печат/

2

ОТЧЕТ
за извършените дейности през I тримесечие на 2020 г.
І. Организационна дейност: През първото тримесечие на 2020
година се проведе:
 Проведе се 1 заседание на Районния съвет. Присъстваха 6 души
 ТО Поморие организираха 1 мероприятие с 7 участници, членове
на организацията.
 Всеки вторник и четвъртък клубът за социални контакти в Районната
организация се посещава средно около 30 членове, като общо за
периода посещенията са 21 от около 630 членове. В клуба те взаимно
общуват, като си разменят информация, обсъждат различни събития
и проблеми, споделят мнения.
 Проведе се среща в Областна администрация Бургас с областния
управител Вълчо Чолаков във връзка с проблеми за осигуряване на
работа и обучението на глухи оранизирано от Бюрата по труда присъстваха 4 човека.
ІІ. Културно масова дейност:
 Да отбележат Бабинден се събраха в клуба на РО 18 души
III. Туристическа дейност
 За отчетния период няма туристическа дейност.
ІV. Социална дейност: През отчетния период се извърши попълване и
подаване на документите за полагащите се безплатни винетки от Социално
подпомагане – 30 души. Попълване на заявления за месечна финансова
подкрепа във връзка със Закона за хората с увреждания – 35 души.
Продължи и периодичното подпомагане при попълване на всякакви видове
документи и молби, подаване на документи за ТЕЛК– 12 души. Постоянно
се осъществяват консултации и жестови услуги на нуждаещите се
съюзните членове там, където е необходимо – 15 души. За периода са
предоставени услуги общо на 92 души.
ОТЧЕТ
за извършените дейности през II тримесечие на 2020 г.
І. Организационна дейност: През второто тримесечие на 2020
година поради обявеното извънредно положение във връзка с КОВИД-19 и
извънредната епидемична обстановка клубовете за социална дейност по
места замразихме част от дейността си. Но доколкото се съобразявахме и
позволяваха въведените мерки проведохме:
 Проведе се 1 заседание на Районния съвет. Присъстваха 6 души

 При спазване на правилата за социална дистанция клубът за
социални контакти в Районната организация започна да се посещава
средно от около 10 членове, като общо за периода посещенията са
само 5 от около 50 членове.
ІІ. Културно масова дейност:
 Участие в събитие за подобряване взаимодействието между местната
власт и гражданското общество при разработване на политики на
местно ниво, организирано от Сдружение на Общините от
Югоизточен район – участваха 2 души.
 Поради извънредното положение и извънредната епидемична
обстановка не се проведоха за периода планираните масови
мероприятия.
III. Туристическа дейност
 За отчетния период не се проведе туристическа дейност, наложи се
да анулираме планираната екскурзия до Истанбул.
ІV. Социална дейност: През отчетния период се извърши попълване и
подаване на заявления за месечна финансова подкрепа за Социално
подпомагане – 35 души. Продължи и периодичното подпомагане при
попълване на всякакви видове документи и молби – 17 души. Подготовка
на документи за явяване пред ТОЛЕК - 2 души. Съдействие и помощ при
издаване на риболовен билет - 1 човек. Раздадохме помощи в натура
осигурени чрез Община Бургас от дарения от БМФ и братя Домусчиеви /35
пакета/, като подпомогнати членове са 70 души.
Съгласно правилника на СГБ се предоставят социални помощи на
нуждаещите се членове – 6 човека.
Постоянно се осъществяват консултации и жестови услуги на
нуждаещите се съюзните членове там, където е необходимо – 15 души. За
периода са предоставени услуги общо на 146 души.
ОТЧЕТ
за извършените дейности през III тримесечие на 2020 г.
І. Организационна дейност: През третото тримесечие на 2020
година клубовете за социална дейност по места продължиха дейността си,
като се съобразяваха с извънредната епидемична обстановка във връзка с
КОВИД-19 и при спазване на въведените мерки проведохме 3 отчетни
събрания на ТО, 1 отчетно събрание на РО и 1 заседание на РС.
 ТО на глухите – Карнобат проведе годишно отчетно събрание на 2
септември с присъствието на 6 членове, на което отчетоха дейността
си.
 Териториална организация на глухите – Поморие проведе годишно
отчетно събрание на 4 септември с присъствието на 10 членове, на
което отчетоха дейността си.

 Градска организация на глухите – Бургас проведе годишно отчетно
събрание на 3 септември с присъствието на 23 членове, на което
отчетоха дейността си.
 Районна организация на глухите – Бургас проведе годишно отчетно
събрание на пълномощниците на 11 септември с присъствието на 14
членове, на което се отчете дейността на организацията.
 Проведе се заседание на Районния съвет. Присъстваха 8 души
При спазване на правилата за социална дистанция клубът за социални
контакти в Районната организация продължи да се посещава средно от
около 15 членове, като общо за периода посещенията са 24 от около 360
членове. От предоставената ни субсидия от Община Бургас се закупи
голям телевизор за членовете, чрез който жестомимичните новини се
виждат по-добре.
През отчетния период се извърши попълване и подаване на заявления за
месечна финансова подкрепа и заявления за енергийни помощи от
Социално подпомагане – 30 души. Продължи и периодичното подпомагане
при попълване на всякакви видове документи и молби – 15 души.
Подготовка на документи за явяване пред ТОЛЕК - 1 човек. Постоянно се
осъществяват консултации и жестови услуги на нуждаещите се съюзните
членове там, където е необходимо – 25 души. За периода са предоставени
услуги общо на 71 души.
ІІ. Културно масова дейност:
 Да отбележат 86 години от основаването на СГБ в с. Младежко се
събраха - 50 души
III. Туристическа дейност
 През отчетния период проведохме тридневна екскурзия с
финансовата помощ на Община Бургас за транспорт до
късноантичния град „Никополис ад Нестум“ край с. Гърмен, град
Банско и поход към връх Вихрен, в която участие взеха 24 души.
 При провеждането на Националния събор по спортен риболов на
язовир Палици участие взеха 5 риболовци. Има спечелено четвърто
място индивидуално при жени.
ІV. Социална дейност:. Съгласно правилника на СГБ се предоставят
социални помощи на нуждаещите се членове – 3 човека.
ОТЧЕТ
за извършените дейности през IV тримесечие на 2020 г.
І. Организационна дейност: През четвъртото тримесечие на 2020
година клубовете за социална дейност по места продължиха дейността си,

като се съобразяваха с извънредната епидемична обстановка във връзка с
КОВИД-19 и при спазване на въведените мерки проведохме 1 заседание
на РС, 1 събрание на младежката организация и участие в 1 семинар.
 Проведе се заседание на Районния съвет. Присъстваха 7 души
 На проведеното събрание на младежката организация присъстваха
6 души
 Участие в еднодневен семинар за насърчаване на гражданското
участие – 2 души
При спазване на правилата за социална дистанция и осигурен от
субсидията от Община Бургас въздухопречиствател за по здравословна
среда, клубът за социални контакти в Районната организация продължи да
се посещава средно от около 10 членове, като общо за периода
посещенията са 16 от около 160 членове. Със средства от Община Бургас
се закупи лаптоп, с помощта на който вече се правят онлайн срещи.
През отчетния период се извърши попълване и подаване на заявления за
месечна финансова подкрепа от Социално подпомагане – 19 души.
Продължи и периодичното подпомагане при попълване на всякакви видове
документи и молби – 15 души. Подготовка на документи за явяване пред
ТОЛЕК - 6 човека. Постоянно се осъществяват консултации и жестови
услуги на нуждаещите се съюзните членове там, където е необходимо – 15
души. За периода са предоставени услуги общо на 55 души.
ІІ. Културно масова дейност:
 Направихме онлайн поздравление за 3 декември чрез фейсбук видели 80 души
 Направен индивидуален абонамент на 10 души членове за вестник
„Тишина“ чрез РО на глухите
III. Туристическа и спортна дейност
 През отчетния период не успяхме да проведем планираната
екскурзия до Перперикон поради заповед за забрана на групови
посещения на туристически обекти.
 Проведе се Вътрешно първенство на РО по шахмат. Участие взеха 10
състезателя.
 Участие в Държавното първенство по шахмат взеха 4 души.
ІV. Социална дейност:. Съгласно правилника на СГБ се предоставят
социални помощи на нуждаещите се членове – 3 човека.

