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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Дирекция „Бюджет и финанси“ 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

НА МИНИСТРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ И ПО 

СЪОТВЕТНИТЕ НАПРАВЛИНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 5 ОТ ЗДБРБ ЗА 2022 Г.  

 

За периода 01.01.2022 – 31.10.2022 г. 

 

I. Отчетените ведомствени и администрирани разходи от Министерство на 

здравеопазването към 31.10.2022 г. по чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г. са в размер на 

294 019 863 лв., отчетени по следните направления: 

1. Одобрени средства с ПМС № 234/01.08.2022 г. в област образование, за 

социално-битови разходи на студентите и докторантите в размер на 21 000 лв. Към 

31.10.2022 г. няма отчетени разходи. 

2. Одобрени средства с ПМС № 76/05.05.2022 г., ПМС № 128/2022 г., ПМС  № 

211/29.07.2022 г., ПМС № 276/15.09.2022 г. и ПМС № 296/28.09.2022 г. в размер на 67 110 

100 лв., за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне 

на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца.  

Отчетените разходи за периода 01.01.2022 г. – 31.10.2022 г. за осигуряване на 

подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване 

разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно 

неосигурени лица са в размер на 59 582 675 лв., разходвани както следва: 

- 55 549 187 лв. подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, работещ в Регионални 

здравни инспекции, Центровете за спешна медицинска помощ, Държавните психиатрични 

болници и Национален център по заразни и паразитни болести; 

- 1 760 830 лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от Регионалните 

здравни инспекции и Центровете за спешна медицинска помощ; 

- 2 272 658 лв, съгласно постановление № 296 на Министерски съвет от 2022 г. 

(обн. ДВ бр. 79 от 2022 г.) за осигуряване на подкрепа за срок от три месеца на служителите 

на центровете за спешна медицинска помощ, пряко ангажирани с дейности по 
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предотвратяване разпространението на COVID-19 и други заразни болести с епидемичен 

потенциал на разпространение. 

3. Одобрени средства с ПМС № 70/05.05.2022 г., в размер на 156 658 000 лв., за 

закупуване на ваксини срещу COVID-19. Извършените разходи за периода 01.01.2022 г. – 

31.10.2022 г. са в размер на 156 657 853 лв.  

4. Одобрените средства с ПМС № 66/28.04.2022 г.,  ПМС №189/21.07.2022 г. и 

ПМС № 278/15.09.2022 г. са в размер на 101 585 920 лв., за осигуряване на лекарствени 

продукти за лечение на COVID-19, а отчетените разходи за периода 01.01.2022 г. – 

31.10.2022 г. са в размер на 61 309 260 лв. 

5. Одобрени средства с ПМС № 210/29.07.2022 г. за увеличение на трудовите 

възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните и лечебните заведения, чиито 

ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на 

здравеопазването, и в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и 

училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на 

стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на 

минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл 

„Здравеопазване“, в размер на 21 960 100 лв. Към 31.10.2022 г. са отчетени средства в 

размер на 16 470 075 лв. 

6. Одобрени средства с ПМС № 279/15.09.2022 г. за строителство на лечебно-

диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в 

поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив, 

собственост на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, за нуждите на Южна България в размер на 

25 000 000 лв. Към 31.10.2022 г. няма отчетени разходи. 

7. Одобрени средства с ПМС № 279/15.09.2022 г. за обзавеждане и 

дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на 

УМБАЛ „Света Екатерина“ – ЕАД в размер на 30 000 000 лв. Към 31.10.2022 г. няма 

отчетени разходи. 

 

 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“ 

 

Съгласувал: 

Росица Иванова – началник отдел „Финанси“ 

Костадин Атанасов – началник отдел КБР 

 

Изготвили: 

Анжела Аладжова –държавен експерт, отдел „Финанси“, дирекция БФ 

Анка Тонова – главен експерт, отдел КБР 


