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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Дирекция Бюджет и финанси 

 

 

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 – 30.06.2021 г. 

 

I. Отчетените ведомствени и администрирани разходи от Министерство на 

здравеопазването към 30.06.2021 г. в отчетна група Бюджет са в размер на                    

(-) 8 075 295 лв. в това число 10 536 лв. от дарения, отчетени по следните мерки, за 

предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му: 

1. Мерки за подкрепа на домакинствата в размер на (-) 10 297 709 лв. в т. ч.: 

 (-) 10 310 501 лв. за закупуване на ваксини и лекарствени продукти, за които следва 

да се има предвид, че 29 689 499 лева са усвоени за закупуване на лекарствения продукт 

Veklury (Ремдесивир), в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 113 от 

29.03.2021 г. и (-) 40 000 000 лв. са прехвърлени суми от сметката за „чужди средства“, в 

изпълнение на ПМС № 59 от 18 февруари 2021 г. за промяна на ПМС № 401 от 22 декември 

2020 г. и ПМС 409 от 30 декември 2020 г. Същите са отчетени през 2020 г. като разходи за 

ваксини. През 2021 г. средствата са пренасочени за трансфери към бюджета на НЗОК, за 

изплащане на допълнителни възнаграждения на изпълнителите на медицинска помощ, 

съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 

последиците, поради което не попадат в обхвата на посочените в справката разходи и 

намаляват общия размер на отчетените разходи и съответните разходни параграфи за 

периода; 

 12 792 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, в 

изпълнение на Решение на Министерския съвет № 506 от 21.07.2020 г.;   
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2. Мерки за органите на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на 

пандемията и последствията от COVID-19 в размер на 2 222 413лв. в т. ч.:   

 2 528 486 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. 

2 125 889 лв. от бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване на лични 

предпазни средства и дезинфектанти., в изпълнение на Постановление на Министерския 

съвет № 41 от 04.02.2021 г.,  изменено и допълнено с Постановление на Министерския 

съвет № 51 от 17.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовка и 

произвеждането на избори за народни представители. 

 37 880 143 лв. - изразходвани за подкрепа на персонала на първа линия, пряко 

ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19 от бюджетите 

на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.  

 4 540 507 лв., в т. ч. 583 лв. от дарения, 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, PCR апарат, бързи тестове и др. В сумата са включени и разходи в размер на 

2 593 800 лв. от бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване на лични 

предпазни средства и дезинфектанти., съгласно ПМС № 90/11.03.2021 г.; 

 (-) 45 000 000 – възстановени субсидии за лечебни заведения, прехвърлени от 

набирателната сметка съгласно ПМС № 59 от 18 февруари 2021 г., за одобряване на 

промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерство на здравеопазването. 

Средствата са отчетени през 2020 г. като субсидии за лечебни заведения за болнична помощ 

съгласно ПМС № 401 от 22 декември 2020 г. и ПМС 409 от 30 декември 2020 г.  През 2021 

г. средствата са пренасочени за трансфери към бюджета на НЗОК, за изплащане на 

допълнителни възнаграждения на изпълнителите на медицинска помощ, съгласно чл. 15а от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, поради което не 

попадт в обхвата на посочените в справката разходи и намаляват общия размер на 

отчетените разходи и съответните разходни параграфи за периода. 

 2 273 278 лв. в т. ч. 9 953 лв. от дарения, разходи във връзка с изпълнение на 

Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, в т. ч 168 550 

лв., разходвани от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра 

на здравеопазването за придобиване на нефинансови активи – закупени хладилни камери и 



 

3 

 

фризери за съхранение на ваксини за Регионалните здравни инспекции, 164 885 лв. 

изразходвани от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването за външни услуги, материали, гориво и командировки във връзка с 

ваксинационния процес и 1 939 843 лв. съгласно чл. 1, ал. 1 т. 1 - за поставяне на ваксини 

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

помощ от ПМС № 59 от 18.02.2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и 

мерките за превенция и борба с COVID-19, извършени разходи за персонал пряко 

ангажиран с ваксинационния процес, не попадащи в обхвата на разходи за подкрепа на 

персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване 

разпространението на COVID-19. 

II. Разходите, отчетени от Министерство на здравеопазването към 30.06.2021 г. в 

отчетна група СЕС, 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 64 350 883 лв. и са усвоени по два проекта както следва: 

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 49 830 509 лв., от тях 16 271 306 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 33 559 203 лв. са 

предоставени за 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. 

2. 9 148 523 лв. капиталови трансфери и разходи към лечебните заведения. 

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 258 бр. апарати за белодробна вентилация, 1бр. центрофуга с хладилно 

охлаждане, 11 фризера с микропроцесорен контрол, 12 бр. лабораторни фризера, 11бр. 

ламинарен бокс, 1 система за екстракция, 1 система за ПСР детекция, 11 бр. механични 

пипети и 6 бр. едноканални автоматични електронни пипети. 
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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, тестове за детекция и екстракция и други са усвоени 3 991 851 лв. 

III. За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.,  Министерство на здравеопазването 

е извършило и други плащания свързани с мерки, за предотвратяване 

разпространението на COVID-19 и лечението му, които не попадат в обхвата на 

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19", както следва: 

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 847 565 лв., в 

това число: 

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

107 234 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 740 331 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.  

2. За извършени доставки ВОП, декларирани в месечна декларация по ЗДДС, са 

преведени средства в общ размер на 13 033 260 лв. както следва: 

2.1. За доставка на ваксини – 45 766 лв. 

2.2. За доставка на  Veklury (Ремдесивир) - 12 668 374 лв. 

2.3. За доставка на дихателни апарати – 319 119 лв. 

3. Предоставени трансфери на НЗОК – 180 724 748 лв. Средствата са изплатени 

съгласно ПМС № 59 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на промени в разходите и 

трансферите по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 г, ПМС № 113 от 

29.03.2021 г. и ПМС № 177 от 29.04.202 г.  Предназначението на средствата е за изплащане 

на допълнителни възнаграждения на изпълнителите на медицинска помощ, съгласно чл. 15а 

от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 

IV. Плащания, извършени от сметката за „чужди средства“ на Министерство 

на здравеопазването, свързани с дейностите за COVID-19. 
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През 2020 г. 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.  са предоставени допълнителни средства за 

закупуване на ваксини и лекарствени продукти и др., свързани с дейностите и мерките за 

превенция и борба с COVID-19, на Министерство на здравеопазването, в размер на 

294 440 000 лева. Същите са прехвърлени по набирателната сметка за „чужди средства“ на 

министерството и са отчетени по съответните разходни параграфи в касовия отчет за 

изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. Към 30.06.2021 г. от сметката са прехвърлени и 

усвоени средства в размер на 192 922 865 лева, от които за: 

 Закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) по ПМС № 402 от 

22 декември 2020 г. – 19 433 127 лева, 

 Закупуване на ваксини съгласно ПМС № 401 от 22 декември 2020 г. - 

средства в размер на 88 489 738 лева, 

 Предоставени трансфери към Националната здравноосигурителна каса за 

осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на изпълнителите 

на медицинска помощ, съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците., съгласно ПМС № 59 от 18 април 2021 г. средства в размер 

на 85 000 000 лева. 

 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ 
 


