


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РО на СИБ – БУРГАС ЗА 2018 г. 
 

  
 
 Регионална организация на инвалидите гр. Бургас се състои от 8 
общински организации и 5 дружества. 

1. ОО на инвалидите – Бургас 
2. ОО на инвалидите – Поморие 
3. ОО на инвалидите – Несебър 
4. ОО на инвалидите – Карнобат 
5. ОО на инвалидите – Айтос 
6. ОО на инвалидите – Созопол 
7. ОО на инвалидите – Средец 
8. ОО на инвалидите – Камено 
9. Дружество – Българово 
10. Дружество – Обзор 
11. Дружество – Царево 
12. Дружество – кв. Черно море и Рудник 
13. Дружество – Сунгурларе 

Общо членската маса наброява 1330 човека. 
 
През 2018 г. събирах и обработвах документи по чл.53 от ЗХУ, на 

които беше изплатена еднократна финансова помощ от АХУ. На помощ 
имаха право  всички ,които са с ТЕЛК първа група с ЧП. Бяха обслужени 
400 човека. 

През цялата година провеждах консултации лични и телефонни на 
хора с увреждания по различни социални проблеми. 

С председателите от региона отпразнувахме 8 – ми март. 
М. април се провежда годишно събрание., на което се дава отчет за 

изминалата година. 
М. май се проведе среща -събор на групи  членове от всички 

региони, която се проведе в гр. Айтос. 
Всяко тримесечие се провежда  Управителен Съвет. / общо 4 съвета 

за годината/ 
М. септември в гр. Созопол се проведе обучителен семинар на 

председатели и доброволни сътрудници от региона. 
На 3-ти декември отбелязахме деня на хората с увреждане. 
През 2018 г. посетих всички общински организации и дружества от 

региона, като присъствах на годишните им събрания. 
За 2018 г. не получихме субсидия от Община Бургас. 
 
Председател РО на СИБ – Чана Кирякова 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РО на СИБ – БУРГАС ЗА 2019 г. 
 
 

 През цялата година провеждах лични и телефонни консултации на 
хора с увреждания по свързани с тях различни социални проблеми. 
 Съдействах за попълване на документи до ДСП за изгитвянето на 
социална оценка и отпускането на помощи за отопление, помощни 
технически средства, винетки и др. 
 Посетих всички организации и дружества от региона и проведох 
срещи и консултации с членовете. 
 Отбелязахме 8- ми март. 
 М. април проведохме годишно събрание. 
 М. май проведохме среща – събор на всички организации от региона 
в гр. Айтос. 
 М. 08. проведохме обучение – семинар на председатели и 
доброволни сътрудници на РО на СИБ – в гр. Смолян. Проведе се и 
приятелска среща с обмяна на опит с организацията на инвалидите гр. 
Смолян. / 15.09.2019 г. – 17.09.2019 г./ 
 М. 08. участвах в работната среща в Община Бургас по програмата за 
достъпна жилищна среда. Предоставих списък с членове на РО на СИБ , 
които се възползваха от програмата. 
 Беше предоставена финансова помощ за лекарствени средства на 
нуждаещи се членове. 
  М. 12.11.2019 г. – 13.11.2019 г. съвместно с организацията на гр. 
Поморие се проведе семинар в гр. Елена. Проведе се и приятелска среща с 
клуба на инвалида гр. Елена. 
 Отбелязахме 3 –ти декември. 
  Всяко тримесечие се провежда УС и се отчита дейността за периода. 
 Получена субсидия от Община Бургас – 3000.00 лв. 
 
Председател РО на СИБ – Чана Кирякова 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РО на СИБ – БУРГАС 
 
 
 
През цялата година провеждах консултации лични и телефонни на 

хора с увреждания по различни социални проблеми. 
Отбелязахме 8 – ми март. 
Във връзка с пандемията  от Ковид – 19 проведохме само 2 УС. 
М. май раздадох 50 бр. хранителни пакети на членове на РО на СИБ 

дарение от ПОРТ – Бургас. 
Раздадох помощ за лекарствени средства на нуждаещи се членове. 
Осъществих нужната подкрепа и консултации на председатели на 

дружества в региона за справяне с различни организационни проблеми. 
С цел противо епидемиологични мерки проведох 2 семинара – 

обучение с по- малко участници.  
М. 12.09.2020г. – 23.09.2020 г. в гр. Средец.  
М. 20.09.2020 г. - -21.09.2020 г. в гр. Несебър. 
М. 07. 2020 г. участвах в работна среща на НАСГБ във връзка със 

закона за жестомимичния превод. 
Участвах в работна среща в х-л Аква на 27.10.2020 г. -28.10.2020 г. 

на АХУ във връзка с проект ‘’Развитие на инструментите за формиране и 
прилагане на политиките за интеграция на хора с увреждания’’. 

През цялата година съдействах за попълването на документи на хора 
с увреждания , членове на РО на СИБ. 

Получена субсидия от Община Бургас 2550.00 лв. 
 
 
 
Председател РО на СИБ – Чана Кирякова 
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