РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, тел. 550337, факс. 550337, E-mail: odzgknl@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТ ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр. КЮСТЕНДИЛ
ОТНОСНО: Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на
разпространението на COVID-19

Във връзка с Заповеди на Министъра на здравеопазването и предписания на
РЗИ за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, с цел
превенция и опазване здравето на служителите от дирекцията и общинските служби по
земеделие, ОД“Земеделие“ гр. Кюстендил за периода от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. е
изразходвала средства в размер на 2 538 лева.
Сумите са изразходвани за закупуване на: дезинфектанти за ръце, дезинфектанти
за повърхности, санитарни ръкавици, предпазни прегради за бюрата на служителите,
които работят с граждани, маски за многократна употреба и безконтактни термометри.
Извършените разходи са в рамките на одобрения бюджет и няма допълнително
одобрени за целта средства.

Директор: / П /
/Д. Христова/

Гл. счетоводител: / П /
/Снежанка Георгиева/

Приложение "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

за периода от
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. КЮСТЕНДИЛ
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

01.01.2020 г.

до
30.4.2020 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ОБЩО РАЗХОДИ
1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нeфинансови активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ

БЮДЖЕТ

2 538

2 538

в т.ч. за сметка
на дарения
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