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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
за изготвяне и представяне на ежемесечна отчетна информация за 

извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на 

разпространението на COVID-19 съгласно ДР-2 от 22.03.2022 г. на 

Министерство на финансите и писмо изх. № 91-255 от 04.04.2022 г. на       

г–жа Десислава Стоянова-Георгиева, директор на дирекция „Финанси и 

управление на собствеността“ в Министерството на земеделието (МЗм). 
 

 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“ към 31.10.2022 г. е извършила разходи във връзка с мерките за 

предотвратяване на разпространението на COVID-19 в размер на 730.00 лв. за 10 бр. 

тестове за COVID-19 и дезинфекция на работните помещения. Всички разходи са в 

рамките на бюджета на  ИА СОСЕЗФ.  
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Приложение № 11

за периода от до

01.01.2022 31.10.2022

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ИА СОСЕЗФ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



Приложение № 11

за периода от до

01.01.2022 31.10.2022

РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0

* Тази страница се попълва само от ПРБ, които не прилагат програмен формат на бюджет.

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

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ИА СОСЕЗФ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
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Приложение № 11

за периода от до

01.01.2022 31.10.2022

МЕРКИ Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС
БЮДЖЕТ

в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС

ВСИЧКО РАЗХОДИ 730 0 0 730 0 0

0 0 0

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОМАКИНСТВАТА: 0 0 0 0 0 0

Осигуряване на ваксини, лекарствени продукти и бързи антигенни тестове в 

борбата с пандемията от COVID-19 

Еднократна сума за компенсиране на дохода от пенсии до нивото от декември 

2021 г. за периода до юни 2022 г.

Подкрепа на семейства с деца до 14 г. възраст, при които родителите не могат 

да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват 

платен отпуск

Национална програма „Отново заедно“

Реализиране на програми за заетост и мерки за обучение за подкрепа на 

безработните лица и работодателите 

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: 0 0 0 0 0 0

Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост 

Допълнителни разходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ за подпомагане на 

засегнатите от негативните ефекти от пандемията земеделски стопани

Финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на 

обявена извънредна епидемична обстановка

Субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден 

оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с 

цел туризъм

МЕРКИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, НАТОВАРЕНИ С 

ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: 730 0 0 730 0 0

Подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 

предотвратяване разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на 

ваксини срещу COVID-19

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ 

ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева) ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2022 (в лева)

ИА СОСЕЗФ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
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МЕРКИ Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС
БЮДЖЕТ

в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева) ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2022 (в лева)

Изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на изпълнителите на 

болнична медицинска помощ

Разходи за предпазни средства (маски, ръкавици и др.), дезинфектанти (лични 

и за помещенията) в училищата и за осигуряване на изследване за COVID-19 с 

щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас и за закупуване 

на въздухопречистватели от образователните институции

Допълване на субсидиите за лечебни заведения за болнична помощ за 

поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за 

оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-

19  

Осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици, калцуни, 

предпазно облекло, защитни очила) за нуждите на лечебните заведения, както 

и дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за 

измерване от разстояние, консумативи, реактиви, медикаменти, PCR тестове, 

бързи тестове и др.)

Осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) за нуждите 

на държавната администрация, както и за дезинфектанти, дезинфекция на 

работните помещения, термометри за измерване от разстояние и др.

РД-01-973 от 26.11.2021 на Министъра 

на здравеопазването 730 730

* Сумата на ред „ВСИЧКО РАЗХОДИ“ в колоните с отчетни данни от тази страница, 

следва да съответства на размера на ред „ВСИЧКО РАЗХОДИ“ от страница „ОБЩО“ в 

съответните колони.
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Приложение № 11

за периода от до

ИА СОСЕЗФ 01.01.2022 31.10.2022

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ

(в лева)

МЕРКИ Нормативно основание
ЧУЖДИ 

СРЕДСТВА

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОМАКИНСТВАТА: 0

Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите в размер на 50 лв. 

за периода август-декември 2020 г., месец януари-септември 2021 г. и по 120 

лв. на месец за периода октомври-декември 2021 г. и еднократно изплащане на 

допълнителни суми съм пенсиите в размер на 60 лв. на всички пенсионери за 

шест месеца на 2022

Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите в размер на 75 лв. 

за всеки пенсионер, който е със завършен ваксинационен курс за COVID 19 до 

31.12.2021 г./който завърши ваксинационен курс за  COVID 19 в периода 1.01-

30.06.2022 г.

Осигуряване на ваксини, лекарствени продукти и бързи антигенни тестове в 

борбата с пандемията от COVID-19 

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: 0

Разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост 

За подпомагане на бизнеса в областта на туризма -  в размер до 70 000,0 хил.лв., 

както следва: 60 000,0 хил.лв. за подпомагане на туристическия сектор с 

безвъзмездни средства; 6 000,0 хил.лв. помощ, насочена към туроператорите за 

възстановяване средствата от клиенти по нереализирани пътувания вследствие 

на COVID-19 и 4 000,0 хил.лв еднократна помощ за екскурзоводите 

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ 

ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.
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ОТЧЕТНИ ДАННИ

(в лева)

МЕРКИ Нормативно основание
ЧУЖДИ 

СРЕДСТВА

Безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на 

въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден 

от главния директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

съгласно чл. 109 от ЗДБРБ за 2021 г.

Подпомагане на автобусните превозвачи които притежават лиценз за превоз на 

пътници

МЕРКИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, НАТОВАРЕНИ С 

ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 

COVID-19: 0

Разходи за предпазни средства (маски, ръкавици и др.), дезинфектанти (лични и 

за помещенията) в училищата и за осигуряване на изследване за COVID-19 с 

щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас



Приложение № 11

за периода от до

01.01.2022 31.10.2022

ОБЩО РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

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 730

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 730

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

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ИА СОСЕЗФ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



Приложение № 11

за периода от до

01.01.2022 31.10.2022

ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

в т.ч. за 

сметка на 

дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал 0 0 0 0 0 0

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 730

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 0 0 0 0 0 0

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

          постъпления от продажби на държавния резерв (-)

ВСИЧКО РАЗХОДИ 730 0 0 0 0 0

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ИА СОСЕЗФ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)


