
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2022 г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И :  

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 4 616 700 лв. по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2022 г. за увеличаване на разходите за 

персонал за регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска 

помощ – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването. 

(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. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по показател „Персонал“ 

по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., разпределени, както 

следва: 

1. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на 

общественото здраве“ общо с 849 900 лв., в т.ч.: 

а) бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ с 523 600 лв.; 

б) бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 326 300 

лв.; 

2. по „Политика в областта на диагностиката и лечението“ общо с 3  589 200 лв., в 

т.ч.: 

а) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация 

и електронно здравеопазване“ със 189 200 лв.; 

б) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 3 400 000 лв.;  

3. по бюджетна програма „Администрация“ със 177 600 лв.  

Чл. 3. Ръководителите на регионалните здравни инспекции да определят считано 

от 1 декември 2022 г. нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на 

всички служители, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер.  

Чл. 4. Министърът на здравеопазването да извърши съответните 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 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. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2022 г. 

Министър-председател: Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 

 


