
НАД 420 МЛН. ЛЕВА Е РАЗХОДВАЛО МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕЗ 2020 Г. ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА COVID-19 

 

Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на 

здравеопазването във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на 

COVID-19 и лечението му към 31 декември 2020 г. са в размер на 427 456 874 лв., като 

от тях 5 627 834 лв. са от дарения, става ясно от годишния отчет на МЗ. За ТОВА 

ИНФОРМИРА Zdrave.net на 16.03.2021 г. 

 

За осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от 

COVID-19 са дадени от МЗ 274 412 718 лв. Отделно за същата цел са отделени 

допълнителни 249 440 000 лв., които са предоставени с постановления на Министерския 

съвет от 2020 г. и  са преведени по сметка за чужди средства. 

 

С постановление на МС от 18 февруари 2021 г. са пренасочени средства за 

трансфери до 45 000 000 лв.  От тях за допълнителни разходи за персонал по бюджета на 

Министерство на здравеопазването за 2021 г., за поставяне на ваксини срещу COVID-19 

от регионалните здравни инспекции и центровете за медицинска помощ са до 5 000 000 

лв., а за трансфер към НЗОК за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите 

на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявената 

извънредна епидемична обстановка - до 40 000 000 лв. 

 

През 2020 г. е дадена еднократна помощ за ползване на туристически услуги за 

вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата които пряко са осъществявали 

или 2 осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на 

разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19, в общ размер на 

21 210 лв. 

 

Разходите за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности 

по предотвратяване разпространението на COVID-19, включващи средства за 

извънреден труд, осигуряване на дежурства в празнични дни и положен нощен труд и 

включени осигуровки за сметка на работодателя, е бил в размер на 2 471 990 лв. 

 

За осигуряване на лични предпазни средства са дадени 42 698 639 лв., като от тях 

4 995 462 лв. са от дарения. Част от разходите по тази мярка са изразходени за закупуване 

на тестове за бърза диагностика на COVID-19, PCR тестове, лабораторни консумативи 

за извършване на тези тестове, както и за закупуване на лични предпазни средства за 

работниците и служителите работещи в системата на здравеопазването. 

 

Предоставените субсидии за лечебни заведения за болнична помощ са били в 

размер на 95 593 522 лв., като от тях 288 465 лв. са от дарения. 

 

За подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия от коронавирус 

са предоставени целеви капиталови трансфери в размер на 8 120 151 лв., от които 196 

889 лв. от дарения. Предоставените целеви капиталови трансфери са били за закупуване 

на обзавеждане, оборудване и апаратура, дооборудване на реанимационен сектор, 

закупуване на анализатори за екстракция и детекция за РCR, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична 

диагностика, за закупуване на апарати за изкуствена белодробна вентилация и други. 

 



4 138 644 лв. са дадени за придобиване на нефинансови активи - термокамери, 

системи за дезинфекция, автоклави, специфични хладилна камери за съхранение на 

ваксини и оборудване необходимо за производство на реконвалесцентна плазма от 

преболедували от COVID-19, чрез плазмафереза и от цяла кръв   

 

Разходите, отчетени 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 200 557 758 лв. За доставка на 195 бр. респиратори и 

доставка на 6 бр. машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPrer16DX са платени 

7 537 572 лв. 

 

За осигуряване на лабораторни консумативи и лични предпазни средства са 

отчетени разходи в размер на 17 513 733 лв. В тези разходи влизат тестове за екстракция 

и за детекция, хирургически маски, предпазни очила, еднократни защитни гащеризони, 

многократни защитни гащеризона калцуни, дезинфектанти и др. 

 

Усвоените общо разходи по проект „Подкрепа на работещи в системата на 

здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” са в размер 

на 175 506 453 лв. От тях 49 772 654 лв. са предоставени на второстепенни разпоредители 

от системата на Министерството на здравеопазването, за медицинските и немедицински 

лица, заети пряко с борбата и превенцията на разпространението на COVID-19 в 

Центрове за спешна медицинска помощ, Националния център за заразни и паразитни 

болести, регионални здравни инспекции, а 125 733 799 лв. са предоставени на лечебни 

заведения за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 

предотвратяване разпространението на COVID-19. 

 

39 699 464 лв. са разходите свързани с преодоляването на последствията от 

разпространението на COVID-19, които не попадат  в обхвата на посочените в справката 

разходи, като от тях за увеличаване възнагражденията на персонала на администрации 

към министъра на здравеопазването, натоварен с дейности по овладяване на пандемията 

и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито 

задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица, е в 

размер на 10 526 000 лв. 

 

С 22 280 000 е бил увеличен капитала на "БУЛБИО - НЦЗПБ" за финансиране на 

инвестиционни проекти, свързани с производството на ваксини и биопрепарати за 

профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания в условията на 

пандемията COVID-19. 

 

За мотивация на персонала, обслужващ заболелите пациенти, предвид 

спецификата на болестта, високата ѝ заразност и необходимостта от ограничаване на 

болните и/или контактните лица, са били предоставени на лечебни заведения за болнична 

помощ 5 926 571 лв. Трансферите за общините, съгласно договори за финансиране по 

проекта на изплатените от общините брутни допълнителни възнаграждения, в размер на 

610 лв. и дължими осигуровки за сметка на работодателя за здравните медиатори 

извършвали активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от 

COVID-19 на засегнатото население, са били в размер на 966 893 лв. 

 


