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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 – 31.01.2022 г. 

 

I. Отчетените ведомствени и администрирани разходи от Министерство на 

здравеопазването към 31.01.2022 г. в отчетна група Бюджет са в размер на                    

19 267 725 лв., 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 8 783 609 лв. в т. ч.: 

1.1 За закупуване на ваксини и лекарствени продукти са усвоени средства в 

размер на 8 786 609 лв., за които следва да се има предвид следното: 

1.1.1 за закупуване на ваксини за борба с COVID-19 са усвоени бюджетни средства  

1 601 825 лв. 

1.1.2 за доставка и закупуване на моноклонални антитела  Regkirona 60mg/ml в 

изпълнение на усвоени средства в размер на 7 181 784 лева; 

 

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 10 484 116  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 

1 294 745 лв. в т. ч. 1 276 871 лв. от бюджета Регионалните здравни инспекции за 

осигуряване на бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2,  

2.2. подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 

предотвратяване разпространението на COVID-19 от бюджетите на второстепенните 
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разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са изразходвани средства в 

размер на 9 080 620 лв., от който:  

- 8 371 980 лв. подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран 

с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19; 

- 608 976 лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от регионалните 

здравни инспекции, 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 71 351лв.,  

2.4. Разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу 

COVID-19 в Република България, са изразходвани средства в размер на 37 402  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.  

II. Разходите, отчетени от Министерство на здравеопазването към 31.01.2022 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 16 505 лв. са усвоени по проект за реализиране на мерки за органите 

на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и 

последствията от COVID-19 

 

1. 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 16 505 лв. за плащане за 

доставка на автоклав. 

 

III. За периода 01.01.2022 г. - 31.01.2022 г.,  Министерство на здравеопазването е 

извършило и други плащания свързани с мерките, за предотвратяване 

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

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

 

1. Предоставяне трансфери към Националната здравноосигурителна каса за 

осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения на изпълнителите 
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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 са отчетени средства в размер на 50 231 548 лева. 

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 269 905 лв., за доставка на Veklury 

(Ремдесивир). 

 

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

здравеопазването, свързани с дейностите за COVID-19. 

 

1. За закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) са усвоени средства в 

размер на  12 145 704 лв., осигурени с ПМС № 374 от 04 ноември 2021 година отчетени 

като разход към 31.12.2021 г. и са прехвърлени от сметката за чужди средства съгласно § 2 

от заключителните разпоредби на ПМС № 463 от 22 декември 2021 г.  

2. За закупуване на ваксини за борба с COVID-19 са усвоени 813 088 лв., съгласно 

разпоредбите на ПМС № 401 и 409 от 2020 г. 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. 

 

 

 

 

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 

 


