Информация
относно създадената организация и извършените разходи за осигуряване на лични
предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура,
хигиенни материали, консумативи и други, предназначени за превенция, ограничаване
разпространението, диагностика и лечение на COVID-19.

В Българска народна банка е открита банкова сметка в лева с титуляр
Министерство на здравеопазването IBAN: BG91 BNBG 9661 3300 1293 02 за
набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на
дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на
страната.
Към 30.06.2020 г. по сметката са постъпили 5 293 898 лв. от които:
 1 341 715 лв. са с изрична воля на дарителя;
 3 533 782 лв. - без изрична воля;
 418 401 лв. - от DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в
условията на COVID-19.
Към момента са изразходвани 2 839 115 лв. в т.ч:
 139 115 лв. са предоставени на лечебни заведения за болнична помощ;
 1 200 000 лв. на Националния център за заразни и паразитни болести;
 1 500 000 лв. за доставка на 20 633 бр. защитни облекла на стойност по договор
№ РД-11-280/25.06.2020г. с „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД;
Остатъка от постъпилите по дарителската сметка средства към 30.06.2020 г. е в размер
на 2 454 783 лв. в т.ч. 418 401 лв. от DMS кампания в подкрепа на българските медици,
работещи в условията на COVID-19.
Министерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа
на българските медици, работещи в условията на COVID-19. Към 30.06.2020 г.
набраните средства са в размер на 422 190 лв. от които 418 401 лв. са преведени по
дарителската сметка на МЗ. Както вече беше обявено, с част от събраните средства
ще бъде закупен по един респиратор за болниците в Монтана, Силистра и Шумен.
В изпълнение на приетото Решение на 44-то Народно събрание от 6 април
2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) към момента по бюджетната сметка на

Министерство на здравеопазването са постъпили трансфери в размер на 2 697 056
лв., от които от Народното събрание – 1 749 787 лева и от политическите кабинети
на министерствата и други разпоредители с бюджет – 947 269 лева. В рамките на
общата сума от 2 697 056 лв., към 31.05.2020 г. засечените трансфери по реда на чл.
110, ал. 4 от ЗПФ, за които е поискана корекция на бюджета на МЗ от Министерство
на финансите са в размер на 2 601 205 лева.
От получените до момента трансфери, средства в размер на 2 601 205 лева са
предоставени по бюджетите на всяка регионална здравна инспекция за закупуване
на тестове за диагностика на COVID-19. Останалите средствата се планира отново
да бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции за закупуване на
тестове за диагностика на COVID-19. Целта е във връзка с постепенната възходяща
тенденция на регистрираните случаи на заразени с COVID-19 в страната, както и
увеличаващия брой на заразени медицински специалисти, да се подпомогне
дейността на лабораториите, там където е необходимо, както и при възникнала
необходимост да се извършва тестване на медицинските специалисти или други
рискови групи/лица в социални домове, училища, институции, предприятия и
други/.
Министерство на здравеопазването е получило дарения в натура, както
следва:
Дарение от Китай:
защитни маски тип N95

20 000 броя

маски хирургически

50 000 броя

защитни облекла за еднократна употреба – 10 000 броя
тестове за COVID-19- (417 комплекта)

- 10 000 броя

защитни очила – 10 000 броя
защитни ръкавици – 10 000 чифта
калцуни – 10 000 чифта
маски за еднократна употреба - 20 000 бр. - Дарение от МВнР /от Народно
събрание на Виетнам/
Отделно от други физически и юридически лица са получени дарения в
натура както следва:
Предпазни шлемове - 10 054 броя
Предпазни очила – 10 000 броя
Лекарства - 16 645 опаковки
FFP3 маски

- 10 300 броя

Хирургически маски – 310 000 броя
Дезинфектант за ръце - 10 330 литра
Предпазни костюми - 11 328 броя
Маски KN95 – 50 400 броя
Немедицински маски – 119 800 броя
Автоматизирана система за екстракция на ДНК/РНК за Столично РЗИ
Китове за изолиране и детекция на SARS-CoV-2 за СРЗИ
Респиратори доставени в Лечебни заведения - 147 броя
Гориво за линейки на стойност 100 000,00 лв.
Antigen Rapid Test - 50 пакета по 20 бр. бърз тест. (BIOCREDIT COVID-19 Ag One
Step SARS-CoV-2) – 50 опаковки – за СРЗИ
PCR Test NX-48 Viral Na kit -96 реакции в опаковка – 16 опаковки – за НЦЗПБ
PCR Test Primer probe – 2 опаковки – за НЦЗПБ
PCR Test SSIII 1-STEP QRT-PCR 100, Cat No 11732-020 – 900 реакции – за НЦЗПБ
VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit, HP, 96 реакции – 3 опаковки
– за СРЗИ
HiPurA Viral RNA Purification Kit – 250 теста – 1 опаковка
gDNA Blood Kit – 12 опаковки – за УМБАЛ Александровска
Carrier RNA – 12 опаковки – за УМБАЛ Александровска
IFMR-45 PCR Test – 6 опаковки – за УМБАЛ Александровска
Еднократна маска - 50 бр. в кутия – 80 кутии – за УМБАЛ Св. Марина-Варна, КОЦ
Пловдив, СБАЛО проф. д-р Марин Мушмов и УСБАЛ по онкология-София
Ръкавици -100 бр. в кутия – 50 кутии - за УМБАЛ Св. Марина-Варна, КОЦ
Пловдив, СБАЛО проф. д-р Марин Мушмов и УСБАЛ по онкология-София
От Агенция „Митници“

на Министерство на здравеопазването са

предоставени конфискувани стоки.
Хирургични маски - 276 250 броя
Антибактериален гел - 17 280 опаковки
Всички дарения в натура постъпват в базата на Български червен кръст — с. Лозен
и се разпределят по предложение на Логистично-координационния център, създаден със
заповед на министър-председателя на Република България и с ръководител главен
комисар Николай Николов, съобразно необходимите потребности на лечебните
заведения и държавните и общински институции.
Със средства по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в
системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от

COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
” 2014-2020 г. с общ бюджет - 60 000 000 лв. , от които 500 000 лева за закупуване и
предоставяне на лични предпазни средства, Министерство на здравеопазването е
сключило договори в размер на 121 400 лева за доставка на:
100 000 броя хирургични маски
4 800 броя маски FFP3/ FFP2/N95/KN95.
Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с
общ бюджет 40 439 291 лева, Министерство на здравеопазването е сключило договори
в размер на 22 132 767.49 лева за доставка на:
317 броя апарати за белодробна вентилация,
72 000 броя комплект за тестове,
2 226 770 броя маски FFP3/ FFP2/N95/KN95,
100 000 броя предпазни очила,
100 000 броя еднократни защитни гащеризони,
150 000 броя калцуни.
Предстоят сключване на още договори за доставка на респиратори, тестове и
предпазни средства.
Със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването в размер на
5 100 397 лева са закупени медикаменти, тестове за бърза диагностика на COVID19, PCR тестове, лабораторни консумативи за извършване на тези тестове, както и
лични предпазни средства за работниците и служителите работещи в системата на
здравеопазването.
Закупени са :
-

Маски с висока защита -FFP2, FFP3, KN95 – 1 07 906 бр.

-

Обикновени маски - еднократни, хирургични – 780 825 бр.

-

Защитни очила – 120 071 бр.

-

Защитни ръкавици – 982 652 бр.

-

Защитни шлемове 48 748 бр.

-

Калцуни – 293 801 бр.

-

Защитни костюми – 130 084 бр.

-

"Хидроксихлорокин сулфат таблетки 100 mg" - 171 429 опаковки

-

"Азитромицин разтворими таблетки 250 mg"

- 30 000 опаковки

Извършени са разходи за персонал, в размер на 594 956 лв. за извънреден труд,
осигуряване на дежурства в празнични дни и положен нощен труд.

Закупени са термокамери и друга апаратура свързана с мерките за
разпространяване с Covid-19 и лечението му в размер на 616 034 лева.
Извън средствата по оперативни програми и дарения, Министерството на
здравеопазването е предоставило от бюджета си за 2020 г. за държавните лечебни
заведения целеви средства за капиталови разходи в общ размер на 1 155 320 лв.,
разпределени както следва:
Обект: СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София - "Закупуване на
обзавеждане, оборудване и апаратура за Централна болнична сграда"

-

221 800

лева;
Обект: СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София - "Закупуване на
апаратура и дооборудване на реанимационен сектор и обзавеждане за архивни
помещения в Централна болнична сграда" - 270 000 лева;
Обект: МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца – "Закупуване на анализатори – за
екстракция и детекция за РCR изследвания и на мини-центрофуга“- 110 400 лева;
Обект: МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол - "Закупуване на нов 32-срезов
компютърен томограф“ - 330 000 лева;
Обект: МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин - "Закупуване на нов мобилен
рентгенов апарат" - 120 000 лева;
Обект: УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора - "Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за
вирусологична диагностика - 103 120 лева;
Предоставените средства за капиталови разходи за дооборудване на
лаборатории в НЦЗПБ, Столична РЗИ и НЦТХ са в размер на 610 586 лева, както
следва:
Обект: „НЦТХ – закупуване на оборудване необходимо за производство на
реконвалесцентна плазма от преболедували от COVID-19, чрез плазмафереза и от цяла
кръв“ – 438 800 лева;
Обект: РЗИ Столично - закупуване на фризер и PCR апарат – 84 448 лева;
Обект: НЦЗПБ - закупуване на 2 бр. фризери от – 20°С и 3 бр. фризери от – 80°С
– 87 338 лева.
По проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на
здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020
г. с общ бюджет - 60 000 000 лв. от които 59 500 000 лева за изплащане на брутно

възнаграждение и дължимите осигуровки за сметка на работодателя, осигуряващо нетно
месечно допълнително възнаграждение от 1 000 лв. на :
1. изплащане на брутно възнаграждение и дължимите осигуровки за сметка на
работодателя, осигуряващо нетно месечно допълнително възнаграждение от 1 000 лв. на:
-

едицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение,
диагностика и лечение на пациенти с доказан Коронавирус в лечебните заведения
за болнична помощ;

-

служители на РЗИ: участвали в дежурства на гранични контролно-пропускателни
пунктове; вземали клинични проби за провеждане на лабораторни тестове за
SARS-CoV-2; осигурявали медицинско наблюдение на български граждани без
общопрактикуващ

лекар,

поставени

под

домашна

карантина;

издавали

предписания за задължителна карантина на лица, били в контакт със случаи на
COVID-19; извършвали проверки по спазването на задължителната карантина и
провеждали епидемиологични проучвания на случаи с COVID-19;
-

служители на ЦСМП от медицински и немедицински персонал, участвал пряко
при обслужване на болни с Коронавирус или със съмнение за такъв;

-

служители на НЦЗПБ от медицински и немедицински персонал на НЦЗПБ, които
е работил за провеждане на лабораторни изследвания и потвърждение на COVID
– 19;

-

персоналът от самостоятелната медико-диагностична лаборатория по чл. 18, ал. 1
от Закона за лечебните заведения да е определена със заповед на министъра на
здравеопазването за провеждане на лабораторно изследване за потвърждение на
COVID-19, пряко зает с изпълнение на дейностите по извършване на лабораторно
изследване, свързано с потвърждение на изследванията;
2. Изплащане на брутното допълнително възнаграждение от 610 лева на здравните

медиатори от месец април 2020г., извършвали активна работа на първа линия в условията
на развиваща се пандемия от COVID-19 с експоненциално нарастване на засегнатото
население на територията на общината.
Допълнителни възнаграждения за месец март 2020 г. по проекта са получили
общо 3 604 лица в общ размер на 5 335 596,78 лв., включително лични осигуровки, ДОД
и осигуровки за сметка на работодател, от които:
•

1 717 лица - медицински и немедицински персонал от 37 броя лечебни

заведения на територията на цялата страна в общ размер на 2 555 275,16 лв.;

•

1 883 лица - служители на РЗИ, НЦЗПБ и ЦСМП в общ размер на

2 775 162,50 лв.;


4 лица от една самостоятелната медико-диагностична лаборатория в общ
размер на 5 159,12;

Допълнителни възнаграждения за месец април 2020 г. проекта са получили общо
5 866 лица в общ размер на 8 584 336,50 лв., включително лични осигуровки, ДОД и
осигуровки за сметка на работодател, от които:
•

3 748 лица - медицински и немедицински персонал от 60 броя лечебни

заведения, на територията на цялата страна в общ размер на 5 593 706,75 лв.
•

1 967 лица - служители на НЦЗПБ и ЦСМП в общ размер на 2 848 246,14

-

42 лица от три самостоятелни медико-диагностични лаборатории в общ

лв.
размер на – 63 149,20 лв.
-

109 здравни медиатори, извършвали активна работа на първа линия в
условията на развиваща се пандемия от COVID-19 с експоненциално
нарастване на засегнатото население на територията на 56 общини в размер на
79 234,41 лв.

Допълнителни възнаграждения за месец май 2020 г., на основание на получените
отчетни документи по проекта до момента са получили общо 5960 лица в общ размер на
8 753 554,15 лв., включително лични осигуровки, ДОД и осигуровки за сметка на
работодател, от които:
•

3 648 лица - медицински и немедицински персонал от 58 броя лечебни

заведения, на територията на цялата страна в общ размер на 5 429 147,78 лв.
•

2 253 лица - служители на НЦЗПБ и ЦСМП в общ размер на 3 274 996,17

-

10 лица от две самостоятелни медико-диагностични лаборатории в общ

лв.
размер на – 13 790,09 лв.
-

49 здравни медиатори, извършвали активна работа на първа линия в условията
на развиваща се пандемия от COVID-19 с експоненциално нарастване на
засегнатото население на територията на 25 общини в размер на 35 620,11 лв..

Обръщаме внимание, че през април не са изплатени възнаграждения в
регионалните здравни инспекции, тъй като работещите в РЗИ са държавни служители и

по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие – в
определени месеци, а именно – за първо тримесечие на годината през месец април, за
второто - през юли и т.н. Това означава, че допълнителните възнаграждения в РЗИ за
април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.
Обръщаме внимание, че продължават да се получават и обработват отчетни
документи за месец май 2020 г. от общини и лаборатории.

