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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 – 31.12.2020 Г. 

 

1. Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на 

здравеопазването към 31.12.2021 г. са в размер на 427 456 874 лв., в т. ч 5 627 834 лв. 

от дарения. Разходите са отчетени по следните мерки: 

1.1. Мерки за подкрепа на домакинствата – отчетени разходи в размер на 

274 433 928 лв., в т. ч.:  

- Осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от 

COVID-19 - 274 412 718 лв. В мярката са включени и 249 440 000 лв. предоставени с 

Постановление № 401 на Министерския съвет от 2020 г.,  Постановление № 402 на 

Министерския съвет от 2020 г., и Постановление № 409 на Министерския съвет от 

2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2020 г. за закупуване на ваксини и лекарствени продукти,  които 

са преведени по сметка за чужди средства. С ПМС № 59/18.02.2021 г. са пренасочени 

средства за трансфери до 45 000 000 лв., в т. ч. за допълнителни разходи за персонал 

по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г., за поставяне на ваксини 

срещу COVID-19 от регионалните здравни инспекции и центровете за медицинска 

помощ до 5 000 000 лв. и средства за трансфер към НЗОК за осигуряване на средства 

за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни 

условия по време на обявената извънредна епидемична обстановка в размер до 

40 000 000 лв. 

 - Еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм 

на единична стойност 210 лв., за лицата които пряко са осъществявали или 
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осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението 

и/или преодоляване на последиците от COVID-19, в размер на 21 210 лв. 

1.2. Мерки за органите на държавно управление, натоварени с дейности по 

овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 – отчетени разходи за 

153 022 946 лв., в т. ч.  5 627 834 лв. от дарения. Средствата са изразходени за: 

- Разходите за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включващи средства 

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

и включени осигуровки за сметка на работодателя, в размер на 2 471 990 лв. 

- Осигуряване на лични предпазни средства в размер на 42 698 639 лв., в т. ч. 

4 995 462 лв. от дарения. Част от разходите по тази мярка са изразходени за 

закупуване на 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.  

 - Предоставяне на субсидии за лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. за 

поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена 

извънредна епидемична обстановка, чрез осигуряване на над 50 на сто от легловия 

капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция съгласно заповед на 

директора на съответната регионална здравна инспекция по чл. 94а, ал. 2 от Закона за 

лечебните заведения са изразходвани 95 593 522 лв. в т.ч. 288 465 лв. от дарения. В 

мярката са включени и предоставените с ПМС № 401 от 22 декември 2020 г. средства 

в размер на 45 000 хил. лв., преведени по сметка за чужди средства. С ПМС № 

59/18.02.2021 г. средствата са пренасочени за трансфер към НЗОК за осигуряване на 

средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при 

неблагоприятни условия по време на обявената извънредна епидемична обстановка. 

- За подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия от корона 

вирус са предоставени целеви капиталови трансфери в размер на 8 120 151 лв., в т. ч. 

196 889 лв. от дарения. Предоставените целеви капиталови трансфери са за 

закупуване на обзавеждане, оборудване и апаратура, в т. ч. дооборудване на 

реанимационен сектор, закупуване на анализатори за екстракция и детекция за РCR, 

доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване 

за вирусологична диагностика, за закупуване на апарати за изкуствена белодробна 

вентилация и други. 
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- Разходите за придобиване на нефинансови активи в размер на 4 138 644 

лв., в т.ч. 147 018 лв. са от дарения. Изразходените средства за закупуване на 

нефинансови активи са използвани за закупуване на термо камери, системи за 

дезинфекция, автоклави, специфични хладилна камери за съхранение на ваксини и  

друга апаратура свързана с мерките за разпространяване с COVID-19 и лечението му, 

в т.ч. за закупуване на оборудване необходимо за производство на реконвалесцентна 

плазма от преболедували от COVID-19, чрез плазмафереза и от цяла кръв. 

2. Разходите, отчетени по сметките за средства от ЕС и други  

международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за 

средства от Европейския съюз са в размер 200 557 758 лв. Разходите са отчетени по 

Мерки за органите на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на 

пандемията и последствията от COVID-19 и са групирани както следва: 

2.1. Разходи извършени по Проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с 

COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

Разходите по проекта са за придобиване на нефинансови активи в размер на 7 537 572 

лв. Средствата са изразходвани за плащания за доставка на 195 бр. респиратори и 

доставка на 6 бр. машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPrer16DX и други.  

2.2. За осигуряване на лабораторни консумативи и лични предпазни 

средства са отчетени разходи в размер на 17 513 733 лв. в т.ч. за закупуване на тестове 

за екстракция и за детекция, хирургически маски, предпазни очила, еднократни 

защитни гащеризони, многократни защитни гащеризона калцуни, дезинфектанти и др. 

2.3. 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., усвоените общо разходи са в размер на 175 506 453 лв., както следва:      

2.3.1. Персонал – 49 772 654 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. 

2.3.2. Субсидии за лечебни заведения за болнична помощ –  125 733 799 лв. 

Средствата са предоставени на лечебни заведения за подкрепа на персонала на първа 
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линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на 

COVID-19; 

3. Във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. 

ДВ бр. 22, от 13.3.2020 г.), с което се обяви извънредно положение върху цялата 

територия на Република България поради разрастващата се пандемия от COVID-19, в 

Българска народна банка е открита банкова сметка в лева с титуляр Министерство на 

здравеопазването 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 31.12.2020 г. от постъпилите суми по дарителската 

сметка са изразходвани 5 627 834 лв. Сумите са предоставени на лечебните и здравни 

заведения за подпомагане в борбата и предотвратяването на пандемия от COVID-19.  

 

Забележка:  

1. Извършени разходи свързани с преодоляването на последствията от 

разпространението на COVID-19, не попадащи в обхвата на посочените в справката 

разходи, извършени със средства от бюджета и средства от ЕС в размер на 39 699 464 

лв., в това число: 

1.1. Изразходвани средства от бюджета, за увеличаване възнагражденията на 

персонала на администрации към министъра на здравеопазването, които са 

натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, 

включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и 

контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица, в размер на 10 526 000 лв. 

1.2. За увеличаване капитала на "БУЛБИО - НЦЗПБ" ЕООД за финансиране 

на инвестиционни проекти, свързани с производството на ваксини и биопрепарати за 

профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания в условията на 

пандемията COVID-19 - допълнителни плащания в частта на финансирането на 

бюджетното салдо - 22 280 000 лв. 

1.3. Трансфери за бюджетни предприятия (болници и общини), не попадащи 

в обхвата на посочените в справката разходи, в размер на 6 893 464 лв., в това число:  

- Трансфери за лечебни заведения за болнична помощ (болници) в размер 

на 5 926 571 лв. Средствата са предоставени на болници за изплащане на 

допълнителни възнаграждения, с цел мотивация на персонала, обслужващ заболелите 
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пациенти, предвид спецификата на болестта, високата й заразност и необходимостта  

от ограничаване на болните и/или контактните лица. 

- Предоставени трансфери за общините в размер на 966 893 лв., съгласно 

договори за финансиране по проекта на изплатените от общините  брутни 

допълнителни възнаграждения, в размер на 610 лв. и дължими осигуровки за сметка 

на работодателя за здравните медиатори извършвали активна работа на първа линия в 

условията на развиваща се пандемия от COVID-19 на засегнатото население на 

територията на общините. 

 

 

 

ЖЕНИ НАЧЕВА 

Заместник министър на здравеопазването 

Съгласувал: 

Жени Начева, заместник министър 

 

 

Съгласувал: 

Жени Начева, заместник министър 

 

Изготвил: 

Костадин  Атанасов 

Началник отдел „КБР“ 


