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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

Изх. № ……………../………………2016 г. 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

      

Д О К Л А Д 

 
ОТ Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 

политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерство на 

здравеопазването за 2016 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2, от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление 

на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2016 г. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ 

бюджетни програми с цел преразпределение на утвърдения на министерството бюджет 

за 2016 г. и привеждането му в съответствие с неговите необходимости. 

Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по 

бюджета на Министерство на здравеопазването. 

Въз основа на извършен анализ на разходите е установен фактически недостиг на 

средства за постигане на целите по следните политики и бюджетни програми: 
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а) Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото 

здраве, бюджетна програма „ Държавен здравен контрол“, бюджетна програма 

„Промоция и превенция на незаразните болести“ и бюджетна програма „Профилактика 

и надзор на заразните болести“. 

б) Политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма 

„Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно 

здравеопазване“, бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ и 

бюджетна програма „Спешна медицинска помощ ”; 

в)  Бюджетна програма „ Администрация“ 

Недостигът на средства по гореизложените политики и бюджетни програми ще 

бъде осигурен от предвидените разходи по следните политики и бюджетни програми: 

а) Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото 

здраве, бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества”; 

б) Политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма 

„Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението”, бюджетна 

програма „Психиатрична помощ“ и бюджетна програма „Медико-социални грижи за 

деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“. 

в) Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия, 

бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински 

изделия“ 

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на 

здравеопазването за 2016 г.  

Проектът на постановление не е свързан с въвеждане на изисквания на 

европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

него. 

Приложения проект на акт няма да окаже пряко и/ или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, за което е приложена финансова обосновка по съответния образец.  

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, чл. 78, ал. 1. от Закона за държавния бюджет на Република България за  2016 г. 

и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерския съвет да приеме приложения проект на 

Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани 

промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по 

бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 
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политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерство на 

здравеопазването за 2016 г. 

2. Финансова обосновка. 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването 
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