
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и 

на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на 

разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на 

военните действия в Украйна 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2022 г. в размер до 13 700 000 лв. за 

финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България 

вследствие на военните действия в Украйна, както следва: 

1. по бюджета на Министерския съвет – до 11 200 000 лв., в т.ч. по показател 

„Персонал“ – 310 000 лв., във връзка със засиления миграционен натиск на граждани от 

Украйна, от които: 

а) за обезпечаване на дейности на областните администрации – до 1 750 000 лв., в т.ч. 

по показател „Персонал“ – 310 000 лв.; 

б) за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците при 

Министерския съвет – до 9 450 000 лв.; 

2. по бюджета на Министерството на здравеопазването – до 2 500 000 лв. за 

финансиране на дейности на Българския Червен кръст, във връзка със засиления 

миграционен натиск на граждани от Украйна. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите 

и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 2. (1) Със сума в размер до 1 750 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 310 000 

лв., да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Политика 

в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в 

България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно 

ниво“. 

(2) Със сума в размер до 9 450 000 лв. да се увеличат разходите по бюджета на 

Министерския съвет за 2022 г. по „Други бюджетни програми“, бюджетна програма 

„Убежище и бежанци“. 

(3) Със сума в размер до 10 890 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Чл. 3. (1) Със сума в размер до 2 500 000 лв. да се увеличат разходите по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2022 г. по бюджетна програма 

„Администрация“. 

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Чл. 4. Главният секретар на Министерския съвет да извърши произтичащите от чл. 2 

промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. в размер до 11 200 000 лв. на 

базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 5. Министърът на здравеопазването да извърши произтичащите от чл. 3 промени 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер до 2 500 000 лв. 

на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по 

централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 7. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“ и по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ за средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 главният секретар на 

Министерския съвет извършва промяна в намаление на разходите по „Политика в 

областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в 



България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно 

ниво“ и по „Други бюджетни програми“, бюджетна програма „Убежище и бежанци“, по 

бюджета на Министерския съвет и уведомява министъра на финансите. 

(2) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Добро управление“ и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 

средствата по чл. 1, ал. 1, т. 2 министърът на здравеопазването извършва промяна в 

намаление на разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на 

Министерството на здравеопазването и уведомява министъра на финансите. 

(3) Със сумата по чл. 2, ал. 3 се намаляват показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

(4) Със сумата по ал. 2 се намаляват показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 и 2 промени по 

централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби 

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

финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването 

и на главния секретар на Министерския съвет. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

За министър-председател: Асен Василев 

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 

 


