Приложение № 1
Предназначение и размери на субсидиите и другите текущи трансфери/капиталови трансфери на Съюз на слепите в България

2022 г.

№ по ред
1

Наименование на
направлението на разхода
2
I. Дейности по компонент 1

1. Административни
разходи - до 45% от общата стойност
на субсидията и капиталовия
трансфер
Общо разходи по компонент 1
II. Дейности по компонент 2
2. Преки разходи свързани със
специфичната дейност

Утвърдена
субсидия/капиталовия
трансфер за 2021 г.
3

Проект на
субсидия/капиталовия
трансфер за 2022 г.
4

277200.00

274200.00

277200.00

274200.00

% спрямо
общата сума
5

324990.00

Обяснения и бележки
6

2.1 Създаване на възможности на
хората със зрителни увреждания за
достъп до : нормативна база
касаеща правата им и нормативни
документи свързани с дейността на
сдружението ,чрез подържане на
информационни сайтове ;издаване
на специализирани печатни издания
на брайл -езика на хората със
зрителни увреждания; печатни
издания на офсет отразяващи
дейността на сдружението,
посредством редакционен екип пряко
обвързан с целевата група; издаване
на говорящи книги и
списания,отговарящи на интересите
на целевата група,издаване на
брошури и доплащане заснемането
на филм за историята на
организацията,материали,консуматив
и и транспортни услуги пряко
свързани с описаните по-горе
дейности.
от тях: текущи разходи

в т.ч. персонал
капиталови разходи

125000.00
125000.00
90000.00
0.00

113000.00
113000.00
70000.00
0.00

за издръжка на направление
информационни услуги в т.ч
информационни сайтове, редакция
,издаване и печат на
списания,издръжка на студио за
запис на говорящи книги,подръжка
на фонотека- 7 човека
,материали,консумативи,хонорари,
външни услуги ,транспортни услуги и
командировки свързани с
гореизброените дейности

2.2 Дейности целящи подпомагането
на хората със зрителни увреждания предоставяне на средства за четци
при повишаване на образователната
степен и технически сътрудници
подпомагащи трудовата реализация
на интелектуалци работещи извън
системата на сдружението,за
доставката и предоставянето на
технически помощни средства
компенсиращи зрителния дефицит
,предоставяне и обучение на членове
на сдружението на нов синтезатор на
българска реч,позволяващ им да
ползват съвременните
информационни технологии,за
организационна дейност,материали,
консумативи и транспортни разходи
,пряко обвързани с описаните по-горе
дейности
от тях: текущи разходи

в т.ч. персонал
капиталови разходи

135000.00
135000.00
32000.00
0.00

90000.00
90000.00
12000.00
0.00

за помощ четец на студенти,за
технически сътрудници на
интелектуалци ;за предоставяне на
ТПС -безвъзмездно или чрез отстъпка
-,за обучение за работа с новия
звуков синтезатор ,за
организационна дейност свързана с
описаните дейности ,материали, и
консумативи

2.3 За услуги подпомагащи
интеграцията на хората със зрителни
увреждания и повишаващи
мотивацията им за трудова и
обществена реализация,социално
подпомагане на лица в затруднено
материално положение с цел
подобряване на качеството на живот,
за практикуване на адаптирани и
специализирани спортове за хора със
зрителни увреждания,за
художествено творчески
изяви,посещения на културно
исторически обекти с цел развитие на
личността на индивида,организиране
на семинари,за консултации ,за
издръжка на офиси,материали,
консумативи,командировки,хонорари
и заплати пряко свързани с
издръжката на гореизброените
дейности
от тях: текущи разходи

в т.ч. персонал
капиталови разходи

105000.00
105000.00
55000.00
0.00

165000.00
165000.00
60000.00
0.00

дейности ,реализирани чрез
подкрепата на регионални и
териториални сътрудници за
реализацията на различни
образователни,културни, спортни
мероприятия и семинари,за
социално подпомагане на лица в
затруднено материално положение,
за организационна дейност,
консумативи, материали, хонорари
,командировки и др.пряко свързани с
гореизброените дейности

2.4 Организационна и контролна
дейност на регионално
ниво.Изграждане на по-добри
контакти с местни държавни и
общински структури ,с цел
подобряване на архитектурната и
транспортна среда,развитие на
социални услуги и подкрепа за
трудовата реализация на членовете
на сдружението. Консултации в
различни области на социално
включване на хората без зрение,
издръжка на регионални и
териториални структури,в т.ч
материали,
консуматими,хонарари,командироки,н
аеми и др.пряко свързани с
описаните по-горе дейности.
от тях: текущи разходи

в т.ч. персонал
капиталови разходи

80000.00
80000.00
40000.00
0.00

80000.00
80000.00
50000.00
0.00

445000.00

448000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

за организационна дейност свързана
с провеждането на отчетни събрания
и управителни съвети на регионално
ниво,за упражняването на контрол
касаещ изпълнението на бюджета на
местната структура,за реализирането
на различни добри практики,чрез
обмен на опит със сродни
организации,за осъществяването на
контакти с общински и държавни
структури с цел създаване на нови
нагласи в обществото ,свързани с
хората с увреждания,за търсени на
възможности за трудова реализация
на членове на организацията,за
цялостната издръжка на
регионалните и териториални
организации ,ръководени от техните
председатели,в т.ч заплати
,хонорари, материали и консумативи

……….
Общо разходи по компонент 2
ІІІ. Дейности по компонент 3
3. Други разходи/разходи
с еднократен характер
3.1
от тях: текущи разходи

капиталови разходи
3.2
от тях: текущи разходи

x

капиталови разходи
………
Общо разходи по компонент 3

Обща сума:
т.1+т.2+т.3

в т.ч. текущи разходи
капиталови разходи

0.00

0.00

0.00

0.00

x

722200.00

722200.00

x

