
Приложение № 2

за периода от: 01.10.2019 г. до: 31.12.2019 г.

1 2 3 4 5 6
I. Дейности по компонент 1 40250.00 161000.00

1. Административни
разходи 161000.00 40250.00 161000.00

Общо разходи по компонент 1 161000.00 40250.00 161000.00

II. Дейности по компонент 2
2. Преки разходи свързани със 
специфичната дейност 467000.00 116750.00 467000.00

2.1 За информационни услуги,запис на 
говарящи книги и списания,за 
издателска и брайлова дейност,за 
подържане на информационни 
сайтове,за административно 
обслужване и материали и 
консумативи за изброените дейности 83000.00 9500.00 83000.00

запис на говорящи 
книги - 1 х.лв 
,фонобиблиотека-7 
х.лв,студио-1.5 х.лв

от тях: текущи разходи 83000.00 9500.00 83000.00
в т.ч. персонал 73000.00 9500.00 73000.00
капиталови разходи 0.00 0.00 0.00

Обяснения и бележки

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Предназначение на разходите
Наименование на
направлението на 

разхода

Утвърдена 
субсидия/капитало

вия трансфер за 
2019 г. с ПМС № 

344 от 2018 г. 

Разходи за 
отчетното 
тримесечие

Разходи с 
натрупване



2.2 за подпомагане обучението на 
членове на организацията учащи във 
висши учебни заведения,трудовата 
реализация на интелектуалци работещи 
извън системата на ССБ,социално 
подпомагане,предоставяне на 
помощно- технически средства 
компенсиращи зрителния дефицит,за 
организационна дейност и матариали 
за изброентие дейности 109000.00 57000.00 109000.00

за подпом.обуч.-7 
х.лв,тр.реал.интелек
туалци-1 
х.лв,помощи -31 
х.лв, за ПТС- 11 
х.лв,организац.дейн
ости,материали,коон
сумативи 
,трансп.услуги-7 
х.лв

от тях: текущи разходи 109000.00 57000.00 57000.00
в т.ч. персонал 10000.00 2000.00 10000.00
капиталови разходи 0.00 0.00 0.00

……….

2.3 Услуги подпомагащи интеграцията 
на хората със зрителни увреждания 
предоставени от териториалните ни 
организации в центровете за социална 
интеграция и 
взаимопомощ,командировки,транспорт
ни разходи и материали и консумативи 
за издръжка на гореизброентие 
дейности 140000.00 22000.00 140000.00

хонорари -10750 
лв,КМСД-9 
хлв,материали и 
консум.провеждане 
на семинари, кръгли 
маси и др.-2.250 х.лв

от тях: текущи разходи 140000.00 22000.00 140000.00
в т.ч. персонал 70000.00 10750.00 70000.00
капиталови разходи 0.00 0.00

……….



2.4 Организационна и контролна 
дейност свързана с функционирането 
на регионалните организации в 
центровете за социална интеграция и 
взаимопомощ,транспортни 
услуги,командировки и материали и 
консумативи за изброените по-горе 
дейности 135000.00 28250.00 135000.00

Мат. и консум.- 1 
х.лв, хонорари и 
вазнаграждения за 
осъществяване на 
дейностите на 
териториално и 
регионално ниво -
27250лв

от тях: текущи разходи 135000.00 28250.00 135000.00
в т.ч. персонал 100000.00 27250.00 100000.00
капиталови разходи 0.00 0.00 0.00

……….
ІІІ. Дейности по компонент 3

3. Други разходи/разходи
с еднократен характер3.1 0.00 0.00 0.00

Общо разходи по компонент 3 0.00 0.00 0.00

Обща сума:
т.1+т.2+т.3 628000.00 157000.00 628000.00

в т.ч. текущи разходи
капиталови разходи

Съставил отчета:  Роза Янчева  0886100084...........................
/име, подпис и телефон/

Ръководител:    Васил  Долапчиев  0886100153...........................
/име и подпис/


