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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

 

1. В Българска народна банка е открита банкова сметка в лева с титуляр 

Министерство на здравеопазването IBAN: BG91 BNBG 9661 3300 1293 02 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 31.05.2021 г. по сметката са постъпили 5 491 568,04 лв. Изразходваните 

средства са в размер на 5 474 741,23 лв. Наличните средства по дарителската сметка към 

31.05.2021 г. са в размер на 16 826,81 лева.  

  Постъпили и изразходвани средства от дарителската сметка: 

 с изрична воля на дарителя  - 1 341 765,24 лв. / 138 465,24 лв.  предоставени 

на  лечебни заведения за болнична помощ; 1 200 300,00 лв. предоставени на 

Националния център за заразни и паразитни болести и 3 000,00 лв. предоставени на  РЗИ 

Добрич/; 

 без изрична воля на дарител - 3 561 079,55 лв., от които са изразходвани 

средства в размер на 3 549 491,57 както следва: 

 1 500 000,00 лв за закупуване на 20 633 броя многократни облекла от български 

производители  - предоставени чрез РЗИ-та на ЛЗ, НЦЗПБ и др.;  

 2 000 000,40 лв. за закупуване на 177 305 броя защитни облекла за еднократна 

употреба предоставени чрез РЗИ-та на ЛЗ, НЦЗПБ и др.; 

  49 491,17 лв. за закупуване на дезинфектант - предоставени чрез РЗИ-та на ЛЗ, 

НЦЗПБ и др.  

Неизразходваните средства без изрична воля на дарителя към 31.05.2021 г. са в 

размер на 11 587,98 лв. 

 от DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в 

условията на COVID-19 със съдействието на Фондация „Бикоуз в помощ на 

благотворителността“ са постъпили  437 047,83 лв. от които са изразходвани средства в 

размер на 431 809 лв. както следва: 
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- 120 000 лв. предоставени на НЦТХ за закупуване на 2 броя апарати за 

автоматична плазмафереза за нуждите на РЦТХ;  

- 49 500 лв. предоставени на УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД за 

доставка на мобилна рентгенова система тип „Кугел“;  

- 147 389 лв. предоставени на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Монтана, МБАЛ 

Силистра АД и МБАЛ Шумен АД за закупуване на три броя апарати за изкуствена 

белодробна вентилация; 

- 114 920 лв. предоставени на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч за 

закупуване на апаратура за оборудване на лаборатория за извършване на PCR 

изследвания на пациенти с COVID-19 .  

Неизразходваните средства от DMS кампанията към 31.05.2021 г. са в размер на 

5 238,83 лв. 

 151 675,42 лв. във връзка с организираната кампания от Министерство на 

здравеопазването в партньорство с Министерство на икономиката и подкрепата на БЧК 

по осигуряване на подаръчни пакети за медиците и полицаите на първа линия, които са 

били дежурни в новогодишната нощ. Със средствата са закупени и раздадени 7 416 броя 

подаръчни пакета. 

  

 

2. Министерство на здравеопазването е получило дарения в натура от 

Китай,  от други физически и юридически лица и от Агенция „Митници“  са 

предоставени конфискувани стоки, както следва: 

Гориво за линейки на стойност 100 000 лв. – предоставени на 27 ЦСМП-та 

Хирургични маски  - 840 170 бр. – предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

KN95 немедицински маски - 152 200 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ 

и др. 

KN95 медицински маски - 806 094 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и 

др. 

Защитни облекла за еднократна употреба - 21 975 бр. - предоставени чрез РЗИ на 

ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Защитни облекла за многократна употреба - 11 228 бр. - предоставени чрез РЗИ 

на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Защитни очила - 10 960 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Предпазни шлемове - 11 352 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 
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Защитни ръкавици - 722 200 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Калцуни - 10 000 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Дезинфектант - 27 410 опаковки - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 

Бързи тестове – 1000 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ 

PCR Test  - 45 772 бр. - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ, СРЗИ 

Автоматизирана система за екстракция на ДНК/РНК – 1 бр. – предоставена по 

волята на дарителя на СРЗИ 

Спирт – 40 литра - предоставени чрез РЗИ на ЛЗ, НЦЗПБ и др. 
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