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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.01.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите за месец януари 2021 г. са в размер на 901 946 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

336 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

683 040 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

218 570 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 31.01.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 28.02.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към февруари 2021 г. са в размер на 1 803 621 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

401 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

1 366 080 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

437 140 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 28.02.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.03.2021 г.

Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към март 2021 г. са в размер на 2 934 743 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

1 286 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

2 219 608 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

713 849 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 31.03.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 30.04.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към април 2021 г. са в размер на 4 065 501 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

1 807 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

3 073 136 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

990 558 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 30.04.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.05.2021 г.

Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към май 2021 г. са в размер на 5 195 738 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

1 807 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

3 926 664 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

1 267 267 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 31.05.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 30.06.2021 г.

Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към юни 2021 г. са в размер на 6 325 975 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

1 807 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

4 780 192 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

1 543 976 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 30.06.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФС: п
(Мария Шопова)

София 1202,
ул. “Г.С.Раковски” 47

тел. 02/9859 4528
факс 02/9859 4066

pr@customs.bg
www.customs.bg

7

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.07.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към юли 2021 г. са в размер на 7 454 405 лв. и са формирани от:
 Дезинфекция на повърхности

1 807 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

5 633 720 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

1 820 685 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 31.07.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.08.2021 г.

Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към август 2021 г. са в размер на 8 586 449 лв. и са формирани от:


Дезинфекция на повърхности



Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ

1 807 лв.;

на първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения


6 487 248 лв.

Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на служителите, работещи на първа линия

2 097 394 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 31.08.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 30.09.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към септември 2021 г. са в размер на 9 716 722 лв. и са формирани от:
 Бързи антигенни тестове 36 лв.;
 Дезинфекция на повърхности

1 807 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

7 340 776 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

2 374 103 лв.

Разходите, за периода 01.01 – 30.09.2021 г. са с източник на финансиране бюджета на Агенция
„Митници“.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
към отчета за разходите за COVID -19 за периода 01.01 – 31.10.2021 г.
Във връзка с въведената извънредна ситуация, породена от COVID-19, митническите
учреждения работят при условията на повишени предпазни мерки.
За ограничаване разпространението на COVID-19 Агенция „Митници“ предприе мерки за
спешно реагиране. Предвид тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве и за
опазване на населението на Република България от пандемията, бяха извършени разходи за защита
на населението и служителите на агенцията.
Разходите към месец октомври 2021 г. са в размер на 10 847 900 лв. и са формирани от:
 Бързи антигенни тестове 36 лв.;
 Дезинфекция на повърхности

2 748 лв.;

 Месечна стойност на увеличението на заплатите и възнагражденията на персонала, работещ на
първа линия, нает по трудови и служебни правоотношения

8 194 304 лв.

 Месечна стойност на осигурителните вноски върху увеличението на заплатите на
служителите, работещи на първа линия

2 650 812 лв.

Извършените в периода 01.01 – 31.10.2021 г. разходи, са с източник на финансиране бюджета
на Агенция „Митници“.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФС: п
(Мария Шопова)

София 1202,
ул. “Г.С.Раковски” 47

тел. 02/9859 4528
факс 02/9859 4066

pr@customs.bg
www.customs.bg

