
Приложение № 1

за периода от: 01.10.2020 г. до: 31.12.2020 г.

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

1. Административни
разходи 181000.00 16000.00 181000.00

Общо разходи по компонент 1 181000.00 16000.00 181000.00

II. Дейности по компонент 2

2. Преки разходи 
свързани със 
специфичната дейност

Обяснения и бележки

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ) 

Предназначение на 
разходите

Наименование на
направлението на разхода

Утвърдена 
субсидия за 

2020 г. с РМС 
№ 171 от 

11.03.2020 г. 

Разходи за 
отчетното 
тримесечие

Разходи с 
натрупване



2.1 

2.1 За информ.услуги,запис на говарящи 
книги и списания,за издателска и 
брайлова дейност,за подържане на 
информационни сайтове , 
материали,трансп.услуги  и консумативи 
за гореизброените дейности 117000.00 50000.00 117000.00

запис на говорящи книги -
3х.лв,отдел редакция- 2 чов. 
,отдел студио -2 чов,отдел 
фонотека- 1 д.-,подръжка на 
информ.сайтове -1 чов-  общо-
8х.лв,печатни изделия брайл и 
офсет - 24 х.лв,консумативи, 
материали и трансп.услуги -
15х.лв

от тях: текущи разходи 117000.00 50000.00 117000.00
в т.ч. персонал 65000.00 8000.00 65000.00
капиталови разходи

2.2 

2.2за подпомагане на обучението на 
учащи във висши учебни заведения,за 
трудовата реализация на интелектуалци 
извън системата на ССБ,за социално 
подпомагане, за предоставяне на 
помощно-техн.средства компенсиращи 
зрителния дефицит,за орган.дейност, 
материали и консумативи 158000.00 64000.00 158000.00

стипендии на студенти - 6 
х.лв,техн.сътрудн. На интелект.-
1 х.лв, за социално подпомагане 
-40х.лв,безвъзм. Предост. На 
пом.техн. Средства - 
13х.лв,матер., консум. 
Трансп.усл -  1 х.лв,1 човек. 
обслужване на 
гореизбр.дейности - 3 х.лв

от тях: текущи разходи 158000.00 64000.00 158000.00
в т.ч. персонал 16000.00 16000.00



2.3 

2.3 За услуги подпомагащи интеграцията 
на хората със ЗУ в регионалните и 
териториалните ни организации, за 
материали и консумативи 90000.00 7000.00 90000.00

за  организационна дейност 
осъществявана от регион. 
председатели и сътрудници  ,за 
провеждането на различни 
културни и спортни 
мероприятия, за материали 
,възнагражденияи консум.за 
издръжка на 96 бр РО и ТО -7х.лв 

от тях: текущи разходи 90000.00 7000.00 90000.00
в т.ч. персонал 47000.00 7000.00 47000.00
капиталови разходи

0.00 0.00 0.00

2.4

2.4 Организационна и контролна дейност 
свързана свързана с функционирането на 
регионалните и териториални 
организации ,командировки,материали и 
консумативи за гореизброените дейности 82000.00 20000.00 82000.00

 за провеждане на 
териториални и регионални 
общи събрани в т.ч 
командировки- 2 х.лв,за 
техническата помощ оказвана от 
сътрудниците към регионалните 
председатели  и хонарари на 
територ.предс. и сътрудн.-18х.лв

от тях: текущи разходи 82000.00 20000.00 82000.00
в т.ч. персонал 70000.00 18000.00 70000.00
капиталови разходи 0.00 0.00 0.00

……….
Общо разходи по компонент 2 447000.00 141000.00 447000.00

ІІІ. Дейности по компонент 3



3. Други 
разходи/разходи
с еднократен характер
3.1 0.00 0.00 0.00

от тях: текущи разходи 0.00 0.00 0.00
капиталови разходи 0.00 0.00 0.00

3.2 0.00 0.00 0.00
от тях: текущи разходи 0.00 0.00 0.00

капиталови разходи 0.00 0.00 0.00
……… 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 
/име и подпис/
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