
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 30 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 7 425 000 лв. по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп 

на гражданите до медицинска помощ, включително в труднодостъпни и/или отдалечени 

райони на страната, както следва: 

1. за осигуряване на амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с 

туберкулоза; активно лечение на пациенти с активна туберкулоза; амбулаторно 

проследяване на контактни лица за активна туберкулоза; продължаващо лечение и 

рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания – 550 

000 лв.; 

2. за осигуряване на стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – 875 000 

лв.; 

3. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в 

труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване – 6 000 000 лв. 

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

трансферите по централния бюджет за 2020 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на 

промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма 

„Профилактика и надзор на заразните болести“ с 550 000 лв., и по „Политика в областта на 

диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на 

специфични групи от населението“ с 6 000 000 лв. и бюджетна програма „Психиатрична 

помощ“ с 875 000 лв., по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г . 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните 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. 

Заключителни разпоредби 

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

финанси. 

§ 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 

 


