
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 

за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2021 г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 54 000 000 лв. по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2021 г. за увеличаване на предоставения 

трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за 

осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, 

ал. 1 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, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на 

здравнонеосигурени лица. 

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

Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 54 000  000 лв. 

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят, както следва: 

1. за сметка на икономии на трансферите по централния бюджет за 2021 г., в частта 

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. – 39 300 000 лв.; 

2. за сметка на икономии на трансфери по бюджета на разделеното Министерство 

на икономиката – 14 700 000 лв. 

Чл. 3. (1) Променя бюджетните взаимоотношения (трансфери) по бюджета на 

разделеното Министерство на икономиката, бюджетни взаимоотношения с други 

бюджетни организации и предоставени трансфери за Държавно предприятие 

„Управление и стопанисване на язовири“ с 14 700 000 лв.  

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

разделеното Министерство на икономиката за 2021 г. с 14 700 000 лв.  

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването и министърът на икономиката и 

индустрията да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г. и да 

уведомят министъра на финансите. 

(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния 

бюджет за 2021 г. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

(ДВ, бр. 91 от 2021 г.) се създава чл. 4: 

„Чл. 4. (1) За предоставяне на средствата по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката 

за чужди средства на Министерството на здравеопазването.  

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 

изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на 

здравеопазването по чл. 2.“ 

§ 2. В Постановление № 374 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

(ДВ, бр. 93 от 2021 г.) се създава чл. 4: 

„Чл. 4. (1) За извършване на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката 

за чужди средства на Министерството на здравеопазването.  

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 

изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на 

здравеопазването по чл. 2.“ 



§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 

г. и чл. 5, ал. 7 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2021 г. 

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на 

здравеопазването, на министъра на икономиката и индустрията и на управителя на 

Националната здравноосигурителна каса. 

§ 5. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2021 г. 

Министър-председател: Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 

 


