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 – 31.12.2021 г.
I.
Отчетените ведомствени и администрирани разходи от Министерство на
здравеопазването към 31.12.2021 г. в отчетна група Бюджет са в размер на
259 492 620 лв. в това число 16 936 лв. от дарения, отчетени по следните мерки, за
предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му:
1.
За реализация на Мерки за подкрепа на домакинствата са отчетени средства в
размер на 112 445 367 лв. в т. ч.:
1.1. за закупуване на ваксини и лекарствени продукти са усвоени средства в
размер на 112 361 329 лв., за които следва да се има предвид, че:
1.1.1. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) са усвоени
средства в размер на 90 755 221 лв., от които средства в размер на 14 853 341 лв., отчетени
като разход са прехвърлени в сметката за чужди средства съгласно § 2 от заключителните
разпоредби на ПМС № 463 от 22 декември 2021 г. за изменение на ПМС № 343 от 20
октомври 2021 година;
1.1.2. за закупуване на ваксини за борба с COVID-19 са усвоени 46 474 576 лв. в
изпълнение на ПМС № 372 от 04 ноември 2021 година;
1.1.3. Закупуване на моноклонални антитела в изпълнение на ПМС 343 от
20.10.2021г. усвоени средства в размер на 7 269 804 лева;
1.1.4. за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за
лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали
вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти са усвоени средства в размер на
12 500 000 лв., от които средства в размер на 12 069 460 лв., отчетени като разход са
прехвърлени в сметката за чужди средства съгласно § 1 от заключителните разпоредби на
ПМС № 463 от 22 декември 2021 г. за изменение на ПМС № 360 от 28 октомври 2021
година
1.1.5. прехвърлени средства, от сметката за чужди средства за извършване на
плащания в размер на (-) 44 856 000, съгласно ПМС № 59 от 18.02.2021 г., за одобряване на
промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерство на здравеопазването,
които са отчетени през 2020 г. като разходи за ваксини в изпълнение на ПМС № 401 от 22
декември 2020 г. и ПМС 409 от 30 декември 2020 г. През 2021 г. средствата са отчетени
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като възстановени разходи и 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, както и разходи на ВРБ във връзка с изпълнение на Националния план за
ваксиниране, поради което намаляват общия размер на отчетените разходи.
1.1.6. За закупуване на медицински изделия – игли и спринцовки, са отчетени суми
в размер на 217 728 лв.
1.2.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. в размер на 84 038
лв.
2.
За осъществяване на мерки за органите на държавно управление, натоварени с
дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 са усвоени средства
в размер на 147 047 253 лв. в т. ч. за/от:
2.1. 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. са отчетени средства в размер на
4 548 600 лв. 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 и 1 956 000
лв. в изпълнение на ПМС № 90/11.03.2021 г. за закупуване на ЛПС от Регионалните
здравни инспекции и Министерство на здравеопазването.
2.2. 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 са изразходвани средства в
размер на 97 898 700 лв., в това число съгласно чл. 1, ал. 1 т. 1 от ПМС № 59 от 18.02.2021
г. - 4 821 280 лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от регионалните здравни
инспекции и центровете за спешна медицинска помощ.
2.3. 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. са усвоени средства в размер на 79 060 661 лв., в т. ч. 6 983 лв. от дарения, в т.ч.:
2.3.1. разходи в размер на 5 051 169 лв. от бюджета на Министерство на
здравеопазването за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти., съгласно
ПМС № 90/11.03.2021 г.;
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2.3.2. средства в размер на 52 999 999 лв. за осигуряване на неинвазивни бързи
антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на учениците, от които в
изпълнение на ПМС № 362 от 28 октомври 2021 г. – 12 999 999 лв. и в изпълнение на ПМС
№ 462 от 22 декември 2021 г. – 40 000 000 лв., отчетени като разход и прехвърлени в
сметката за чужди средства на министерството;
2.3.3. средства в размер на 16 499 895 лв. за осигуряване на бързи антигенни тестове
за диагностика на SARS-CoV-2, от които 2 999 895 лв. са осигурени от бюджета на
Министерство на здравеопазването за 2021 г. както и в изпълнение на ПМС № 461 от 22
декември 2021 г. – 13 500 000 лв., отчетени като разход и прехвърлени в сметката за чужди
средства на министерството;
2.4. Осигуряване на средства за изплащане на субсидии на лечебните заведения за
болнична помощ в общ размер на (-) 35 418 780 лв., както следва:
2.4.1. по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им
за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 във връзка с повишените
разходи за кислородолечение и в изпълнение на ПМС № 379 от 11 ноември 2021 г. са
усвоени средства в размер на 9 999 130 лева. Следва да се има предвид, че като разходи са
отчетени средства в размер на 9 581 220 лв. Разликата в размер на 418 100 лв. е
предоставена на лечебни заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджет извън
системата на здравеопазването, поради което са отчетени като предоставени трансфери.
2.4.2. 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 са отчетени средства в
размер на (-) 45 000 000 лева. 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 отчетени като възстановени разходи и 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.
2.5. Отчетени разходи за софтуерни услуги по изграждане, поддържане, развитие
и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи за
второстепенни разпоредители с бюджет в системата на министерството и на Министерство
на здравеопазването – централно управление във връзка с COVID-19 средства в размер на
108 000 лева.
2.6. разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу
COVID-19 в Република България, са изразходвани средства в размер на 850 072 лв., в т. ч.
9 953 лв. от дарения, представляват:
2.6.1. Разходи в размер на 175 018 лв., разходвани от бюджетите на
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за
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придобиване на нефинансови активи – закупени хладилни камери и фризери за съхранение
на ваксини за Регионалните здравни инспекции.
2.6.2. Разходи в размер на 600 023 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.
2.6.3. Разходи, изразходвани от Министерство на здравеопазването за съхранение
на ваксини и провеждане на информационни кампании за ползите от ваксините срещу
COVID-19 в размер на 75 031 лева.
II.
Разходите, отчетени от Министерство на здравеопазването към 31.12.2021 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 68 676 469 лв. са усвоени по два проекта за реализиране на мерки за
органите на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на
пандемията и последствията от COVID-19
1.
За реализиране на мерки за подкрепа на персонала на първа линия, пряко
ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19 към
31.12.2021г. 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” 20142020 г., в размер на 53 660 101 лв., от тях 16 134 249 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 37 525 852 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.
За капиталови трансфери и разходи към лечебните заведения са изразходвани
по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., средства в размер на 9 325 622 лв. за плащания
за доставка на 258 бр. апарати за белодробна вентилация, 12 бр. 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, центрофуги 2бр., системи за
гел електрофореза 2 бр., 16 бр. комбинирани хладилници с фризер и други.
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 общо средства
в размер на 5 690 746 лв., от които:
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3.1. по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на
здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” са
изразходвани средства в размер на 378 596 лева;
3.2. по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“ са усвоени средства
в размер на 4 993 254 лева;
3.3. по проект „SUPPORTING ACCESSIBILITY OF TESTS FOR THE DELIVERY
OF EU DIGITAL COVID CERTIFICATES“ (Project: SI2.853635 – Test for COVID Certificates
- Bulgaria) – тестове за сертификати са усвоени средства в размер на 318 896 лева.
III.
За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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 991 757 лв., в
това число:
1.1. Трансфери за лечебни заведения за болнична помощ (болници) в размер на 102
580 лв. Средствата са предоставени на болници за подкрепа на персонала на първа линия,
пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19.
1.2. Предоставени трансфери за общините в размер на 889 177 лв., съгласно
договори за финансиране 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., за
изплащане от общините на 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. Извършени плащания за внесен данък върху добавената стойност за доставки,
декларирани в месечна декларация по ЗДДС и отчетени със знак минус в приходната част
на отчета, са усвоени средства в общ размер на 22 005 831 лв., както следва:
2.1. За доставка на ваксини – 45 766 лева.
2.2. За доставка на Veklury / Ремдисивир/ - 21 640 946 лева.
2.3. За доставка на дихателни апарати – 319 119 лева.
3. Предоставени трансфери на НЗОК – 312 835 567 лева. Средствата са изплатени
съгласно ПМС № 113 от 29.03.2021 г., ПМС № 177 от 29.04.202 г., ПМС № 210 от
01.07.2021 г., ПМС № 247 от 27.07.2021 г., ПМС № 330 от 14.10.2021 г., ПМС № 361 от
28.10.2021 г., ПМС № 414 от 01.12.2021 г. и ПМС № 463 от 22.12.2021 година. Средствата
са предназначени 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 от COVID-19.
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IV.Плащания, извършени от сметката за „чужди средства“ на Министерство на
здравеопазването, свързани с дейностите за COVID-19.
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 31.12.2021 г. са усвоени средства в размер
на 232 588 413 лева за:
1.
Закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) по ПМС № 402 от
22 декември 2020 г. – 19 433 127 лева, вкл. 3 238 855 ДДС, посочено в горната сума.
2.
Закупуване на ваксини съгласно ПМС № 401 от 22 декември 2020 г. и ПМС
409 от 30 декември 2020 г. – 129 055 187 лева;
3.
Предоставяне 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. са отчетени
средства в размер на 85 000 000 лева.

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
Съгласувал:
Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“
Костадин Атанасов – началник отдел КБР
Росица Иванова – началник отдел „Финанси“
Изготвил:
Марина Минчева – главен експерт, отдел „Финанси“, дирекция БФ
Анка Тонова – главен експерт, отдел КБР, дирекция БФ
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