
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 20 НОЕМВРИ 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 по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2020 г. в размер 6 374 930 лв. за осигуряването на допълнително 

финансиране за допълване на бюджета на Инструмента за спешна подкрепа (ESI) по член 4, 

параграф5, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на 

спешна подкрепа в рамките на Съюза, изменен с Регламент (ЕС) 2020/521 на Съвета от 14 

април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 и за 

изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на COVID-19. 

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на 

Министерството на здравеопазването по „Политика в областта на промоцията, превенцията 

и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на 

заразните болести“. 

(3) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2020 г. с 6 374 930 лв. 

Чл. 2. Със сумата 6 374 930 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите 

за 2020 г. с 6 374 930 лв., както следва: 

1. по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна 

програма „Бюджет и финансово управление“ с 1 321 130 лв. и бюджетна програма „Защита 

на публичните финансови интереси“ с 1 920 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 1 920 000 

лв.; 

2. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, 

бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ с 900 000 лв., в т.ч. 

показател „Персонал“ с 900 000 лв.; 

3. по бюджетна програма „Администрация“ с 2 233 800 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 

1 000 000 лв. 

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на 

Министерството на финансите за 2020 г. с 6 374 930 лв. 

Чл. 4. Със сумата 2 554 930 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Чл. 5. Министърът на здравеопазването и министърът на финансите да извършат 

съответните промени по бюджетите на Министерството на здравеопазването и 

Министерството на финансите за 2020 г. Министърът на здравеопазването да уведоми 

министъра на финансите за извършените от него промени. 

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния 

бюджет. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. и във връзка с чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. 

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

министъра на финансите. 



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

Министър-председател: Бойко Борисов 

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 

 


