РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

ДО
ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
МЗХГ СОФИЯ
Обяснителна записка
относно отчетна информация за извършените разходи от ОД „Земеделие“ гр.Ловеч,
във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
Съгласно разпорежданията и мерките за предотвратяване и преодоляване
разпространението на COVID -19 след въвеждане на извънредното положение в
Република България се налага закупуване на предпазни и дезинфекционни средства и
материали. За м.март и м.април 2020 г. тези разходи са на обща стойност 2 468.47 лв.
./м.март – 1719.47; м.април – 749.00 лв./ Това са разходи за почистващи и
дезинфекционни препарати, предпазни шлемове, маски и ръкавици. Финансирането е в
рамките на одобрения бюджет на ОД „Земеделие“ гр.Ловеч за 2020 г., като не са
сключвани договори с контрагенти, а разходите са с незабавна реализация.
През м. май, м.юни,м.юли и м.август 2020 г. в ОД „Земеделие“ гр.Ловеч не са
извършвани разходи за закупуване на дезинфекционни препарати.
През м. септември във връзка със стартиране на „Преброяване на земеделските
стопанства в България 2020 „ са закупени предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти
за дейността на анкетьорите, участници в проекта, на стойност 511.20 лв. Средствата са
разходвани в стопанска област ДЕС.
През м.октомври 2020 г. не са разходвани средства за закупуване на предпазни
и дезинфекционни средства.
През м. ноември са закупени предпазни маски със средства от бюджета на ОДЗ
Ловеч на стойност 157.50 лв. и предпазни маски за многократна употреба със средства
от стопанска област ДЕС в размер на 252 лв.
През м. декември са закупени предпазни маски със средства от стопанска
област ДЕС в размер на 252 лв.
Общо разходваните средства за 2020 г. за предпазни и дезинфекционни средства
и материали са на стойност 3 641 лв. от които 2 626 лв. разход от бюджета на ОДЗ и
1 015 лв. разходи от стопанска област ДЕС.
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