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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 

 
 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

НА МИНИСТРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА  

С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И 

ЛЕЧЕНИЕТО МУ 

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 28.02.2021 Г. 

 

Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на здравеопазването 

към 28.02.2021 г. са в размер на 5 288 236 лв., отчетени по следните мерки: 

1. Мерки за подкрепа на домакинствата в размер на 2 520 лв. в т. ч.: 

- 2 520 лв. отчетени разходи за изплащане на еднократна помощ за ползване на 

туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата които 

пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, 

предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19. 

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

на пандемията и последствията от COVID-19 в размер на 5 285 716 лв. в т. ч.:   

- 176 569 лв. - разходвани за осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и 

др.) за нуждите на държавната администрация, както и за дезинфектанти, дезинфекция на 

работните помещения, термометри за измерване от разстояние и др. в т. ч. 176 015 лв. от 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването и 554 лв. от бюджета на МЗ - платени митнически услуги.  

-  4 478 593 лв. - разходвани за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19; в т. ч 4 474 499 лв. от 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването и 4 094 лв. от бюджета на МЗ. 

– 485 709 лв., разходвани за осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици, 

калцуни, предпазно облекло, защитни очила), за нуждите на лечебните заведения, както и 

дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за измерване от 

разстояние, консумативи, реактиви, медикаменти, PCR тестове, бързи тестове и др.; 
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- 45 435 лв. разходвани от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването са за разходи за придобиване на нефинансови активи – 

закупени хладилни камери за съхранение на ваксини за Регионалните здравни инспекции. 

- 3 540 лв. от бюджета на Министерство на здравеопазването – за информационни услуги и 

жестомични преводи във връзка с информиране на населението и използване на данни във 

връзка с пандемията. 

- 95 870 лв. разходвани от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването са за разходи свързани с външни услуги, материали, гориво 

и командировки във връзка с ваксинационния процес, не намиращи място в горе 

упоменатите мерки. 

3. 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 32 497 026  лв. и са групирани в две групи: 

3.1. Към датата на отчета са изразходвани средства 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., в размер на 31 317 218 в., от тях 18 459 059 лв. са 

предоставени субсидии на лечебни заведения за изплащане на допълнителни 

възнаграждения, на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на 

дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19 и 12 858 159 лв. - 

допълнителни възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра 

на здравеопазването за изплащане на допълнителни възнаграждения, на медицинския и 

немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за 

превенция и борба с COVID-19. 

3.2. За придобиване на нефинансови активи са усвоени 857 167 лв. Средствата са 

изразходвани по Проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“,  финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., за плащания за доставка на 30 бр. 

апарати за белодробна вентилация. 

3.3. За осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) за нуждите на 

лечебните и здравни заведения, както и за дезинфектанти, дезинфекция на работните 

помещения, са усвоени 322 641 лв. 

4. 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 
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средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу 

разпространението на COVID-19 на територията на страната. 

През месец февруари 2021 г. няма изразходвани средства от дарения. 

 

Забележка:  

1. Трансфери за бюджетни предприятия (болници и общини), не попадащи в обхвата на 

посочените в справката разходи, извършени със средства от ЕС в размер на 320 318 лв., в 

това число: 

1.1.  Трансфери за лечебни заведения за болнична помощ (болници) в размер на 100 634 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. 

1.2. Предоставени трансфери за общините в размер на 219 684 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 БУМБАРОВА-НАЧЕВА 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Съгласувал: 

Мария Беломорова – директор на дирекция „БФ“………………………………… 

Костадин Атанасов – началник отдел „КБР“…………………………………..… 

Росица Иванова – началник отдел „Ф“…………………………………………….. 

 

Изготвил: 

Марина Минчева – главен експерт, отдел „Ф“, дирекция „БФ“………………. 

Анка Тонова – главен експерт, отдел „КБР“, дирекция „БФ“…………………… 


