
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г. 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2020 г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 2 000 000 лв. по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел изпълнение на част от дейностите по 

„Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или 

трансферите по централния бюджет за 2020 г. 

(3) Увеличава целевите текущи и капиталови разходи в областта на електронното 

управление и за използваните информационни и комуникационни технологии по чл. 55, ал. 

1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. на Министерството на 

здравеопазването с общо 2 000 000 лв., в т.ч. капиталови разходи 2 000 000 лв. 

(4) Със сумата по aл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на 

диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, 

здравна информация и електронно здравеопазване“, по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2020 г. 

Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2020 г., с 9 862 000 лв. и нови задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2020 г., с 2 000 000 лв. 

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по 

бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра на 

финансите. 

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния 

бюджет за 2020 г. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър-председател: Бойко Борисов 

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 


