РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА
СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

и
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ И ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

В изпълнение на писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) представя в
Министерството на финансите месечна отчетна информация към
30.04.2020 г.
Бюджетът на КРДОПБГДСРСБНА за 2020 г. е 4 056 500 лв., в т.ч.:
Разходи за персонал са утвърдени 2 920 500 лв., от които:
 За заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения – 2 269 000 лв.;

За други възнаграждения и плащания за персонала - 220 000
лв.;

За задължителни осигурителни вноски от работодател – 431
500 лв.
Разходи за издръжка са утвърдени - 978 000 лв.
За платени данъци, такси и административни санкции - 78 000 лв.
За капиталови разходи – 80 000 лв.
Във връзка с пандемията от коронавирус и обявеното извънредно
положение в страната от 13 март 2020 г. КРДОПБГДСРСБНА е
идинтифицирала риск от опастности от новия биологичен агент,
причиняващ заболяване COVID – 19 предвид съществуващия риск за
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служителите, имащи пряк достъп до граждани, представители на външни
фирми и кандидати за работа.
С цел превенция и намаляване на този риск в Комисията са
предприети строги мерки за ограничаване и предпазване от заразяване като
са извършени допълнителни разходи от годишния размер на средствата за
издръжка в рамките на одобрения ни бюджет за не допускане
разпространението на заразата в размер на 1 733,74 лв. за закупуване на
предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и почистващи препарати.
Предприетите мерки са свързани единствено със защита на служителите и
посетителите в Приемната и Читалнята, не предвиждаме допълнителни
разходи, други разходи за лечение и социални мерки.
Приложение: 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.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
ФСПАД:
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ
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