
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. 

за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването и на допълнителен трансфер по бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. Одобрява допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2022 г. в размер 447 590 лв. за предоставяне на трансфер по бюджета 

на Националната здравноосигурителна каса за заплащане на медицинската помощ на 

лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а 

от Закона за здравното осигуряване, оказана до влизането в сила на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.). 

Чл. 2. Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. в размер 6 823 650 лв. за заплащане на 

здравноосигурителните вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата 

по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, дължими през 

периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното 

осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.) до края на 2022 г. 

Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят за сметка на икономии на разходите по 

чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез 

преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 4. Министърът на здравеопазването да извърши произтичащите от чл. 1 промени 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. и да уведоми министъра 

на финансите. 

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по 

централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 128 на Министерския съвет от 2022 г. за 

одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2022 г. се правят следните изменения: 

1. В основния текст числото „23 113 600“ се заменя с „18 086 926“. 

2. В т. 2 числото „17 952 400“ се заменя с „12 925 726“. 

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

финанси, чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 

40, ал. 10, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и § 1, ал. 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. 

за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за 

убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за 

здравното осигуряване (ДВ, бр. 35 от 2022 г.) във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за 

здравното осигуряване. 

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, на 

министъра на здравеопазването и на управителя на Националната здравноосигурителна 

каса. 

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

Министър-председател: Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 

 


