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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 

 
 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ  

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 

НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ  

НА МИНИСТРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 30. 06.2020 Г. 

 

1. Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на 

здравеопазването  към 30.06.2020 г. за предотвратяване на разпространението на COVID-

19 и лечението му са както следва: 

1.1.Общо отчетените разходи по бюджета на МЗ са в размер  на 8 785 077 лв., в 

т.ч. 606 685 лв. от дарения.  

Най-голям относителен дял от общия размер на отчетените разходи на касова 

основа имат:  

1.1.1. Разходи за издръжка, в размер на 6 829 366 лв., което представлява 77.74  на 

сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и 

лечението му.  От тях  444 102 лв. са от дарения. 

От отчетените разходи за издръжка, с най-голям дял са разходите на 

Регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването, в размер на 

3 155 372 лв., което представлява 46.2 % от общите разходи за издръжка,  следвано от 

разходите на Централно управление на Министерство на здравеопазването в размер на 1 

490510 лв., или  21,83 % от общите разходи за издръжка. 

1.1.2.  Разходите за придобиване на нефинансови активи, в размер на 650 634 лв., 

което представлява 8.6 на сто от общо разходите за предотвратяване на 

разпространението на COVID-19 и лечението му. От тях 26 468 лв. са от дарения. 

Изразходените разходи за закупуване на нефинансови активи са отчетени 

предимно в РЗИ и са използвани за закупуване на термокамери, системи за дезинфекция и  

друга апаратура свързана с мерките за разпространяване с Covid-19 и лечението му. 

1.1.3. Разходите за персонал, в размер на 894 962 лв. с включени осигуровки за 

сметка на работодателя, което представлява 10.19 на сто от общо разходите за 

предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. Най-голям 
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относителен дял от тях са разходите за персонал на РЗИ, които са в размер на 822 005 лв., 

което представлява приблизително 92% от общите разходи за персонал, които включват 

средства за извънреден труд, осигуряване на дежурства в  празнични  дни и положен 

нощен труд.  

1.1.4.  Разходи за субсидии отчетени в размер на 410 115 лв. и представляват 4,67 

на сто от общо отчетените касови  разходи за предотвратяване на разпространението на 

COVID-19 и лечението му. Средствата са предоставени на лечебни заведения, като от тях 

136 115 лв. с изрична воля на дарител от специалната дарителска сметка, открита за 

подпомагане финансирането и на дейности и мерки срещу разпространение и лечение на 

заболяването. 

 

2. Разходи отчетени по сметките за средства от ЕС и други  международни програми 

и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от ЕС: 

2.1. Всички отчетени разходи в размер 36 103 110 лв. на по СЕС /КСФ/ са отчетени от 

Централно управление на МЗ и са разходени както следва: 

     Оперативна програма „Региони в разтеж“ 2014 – 2020 г. Проект BG16RFOP001-4.003-

0001 „Борба с COVID 19" общо разходи – 15 362 231 лв.: 

 Придобиване на нефинансови активи – 4 168 593 лв. за плащане за 

респиратори, от които са доставени 45 броя и машини за екстракция на нуклеинова 

киселина ExiPrer16DX. Плащанията са съгласно споразумение за доставка от 24.04.2020г., 

съгласно Решение на МС 291/30.04.2020г. между Република България и Bioneer Corporati 

Република Корея и по договор SPXG20-ZC002BG/S1, съгласно Решение на Министерски 

съвет № 214 от 27.03.2020г. между Република България и Китайската национална 

фармацевтична корпорация. 

 За закупуване на лекарствени продукти – 876 463 лева, представляващи 

плащане по споразумение за покупко-продажба, съгласно Решение на Министерски съвет 

№ 249 от 13.04.2020 г. между Република България и OSANG Република Корея  и по 

споразумение за доставка от 24.04.2020г., съгласно Решение на МС 291/30.04.2020г. 

между Република България и Bioneer Corporati Република Корея. Със средствата са 

закупени хидроксихлорокин сулфат таблети по 100 мг., азотромицин таблети по 250 мг., 

както и тестови комплекти GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp kit и ExiPrep 16DX. 

 За предпазни средства са изплатени средства в размер на 9 988 771 лева, 

представляващи плащане по договор SPXG20-ZC002BG/S1, съгласно Решение на 

Министерски съвет № 214 от 27.03.2020г. между Република България и Китайската 

национална фармацевтична корпорация и USHAŞ International Health Services Inc., 

Република Турция за доставка на предпазни средства – маски, облекла, очила и др. 
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 Платени вносни мита и ДДС в размер на 249 643 лв. за внос на предпазни 

средства. 

 Във връзка с доставките са платени и транспортни разходи в размер на 

78 761 лева. 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Проект BG05M9OP001-1.099-

0001 Подобряване работата в системата на здравеопазването в условията на COVID-19, 

общо разходи 20 740 879  лв.       

 Персонал – 6 974 978 лв., средствата са предоставени на второстепенни 

разпоредители от системата на Министерството на здравеопазването, за медицинските и 

немедицински лица, заети пряко с борбата и превенцията на разпространението на 

COVID-19 – Центрове за спешна медицинска помощ, Националния център за заразни и 

паразитни болести, регионални здравни инспекции. 

 Издръжка – 121 399 лв. – за доставка на маски по сключени договори. 

 Субсидии за лечебни заведения за болнична помощ – 13 640 555 лв. 

Средствата са предоставени на болници за изплащане на допълнителни възнаграждения, с 

цел мотивация на персонала, обслужващ заболелите пациенти, предвид спецификата на 

болестта, високата й заразност и необходимостта  от ограничаване на болните и/или 

контактните лица. 

3. Средствата са изразходвани предимно за закупуване на медикаменти тестове за 

бърза диагностика на COVID-19, PCR тестове, лабораторни консумативи за 

извършване на тези тестове, както и за закупуване на лични предпазни средства за 

работниците и служителите работещи в системата на здравеопазването, в т.ч. за: 

 PCR Тестове – 162 177 бр. 

 Бързи тестове -  43 362 бр. 

 Имуноензимни тестове – 8 222 бр. 

 Маски с висока защита -FFP2, FFP3, KN95 – 2 433 199 бр. 

 Обикновени маски - еднократни, хирургични – 780 825 бр. 

 Защитни очила – 126 602 бр. 

 Защитни ръкавици – 1 136 594 бр. 

 Защитни шлемове  48 748 бр. 

 Калцуни – 337 889 бр. 

 Защитни костюми – 135 722 бр. 

 

 

 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА 

Директор дирекция „Бюджет и финанси“ 
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Съгласувал: 

Жени Начева, заместник министър 

 

Изготвил: 

Костадин  Атанасов 

Началник отдел „КБР“ 


