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Настоящият анализ е резултат на изпълнението на дейности по проект 

„Ефективна борба с корупцията“ (Effective Combat Against Corruption. Supporting 

Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards). Проектът се осъществява от 

Международна фондация за електорални системи (International Foundation for 

Electoral Systems/ IFES) и Правна инициатива за Централна и Източна Европа (Central 

and Eastern Europe Law Initiative/ CEELI Institute) с партньори от България, Румъния и 

Черна гора, с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoS/ INL). Български 

институт за правни инициативи е партньор за България по проекта. 

Изразените мнения, оценки, констатации и предложения в анализа 

представляват само и единствено гледната точка на авторите и по никакъв начин не 

може да се приема, че те съставляват мнение на партньорите по проекта и/или 

финансиращата организация. 
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ НА 

ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ С ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19  

 

 

 Два месеца след обявяване на извънредно положение във връзка с пандемията 

от COVID-19 в 44-то Народно събрание се създава Временна комисия за контрол на 

разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от 

разпространението на COVID-19 (Комисията). Комисията е създадена по 

предложение на „БСП за България“ и решението за създаването й се взема 

единодушно от всички присъстващи народни представители. При мотивиране на 

решението, Корнелия Нинова казва, че: „Много години наред ние сме свидетели, че 

правителствата на ГЕРБ, не само последното, харчат парите на българските 

данъкоплатци непрозрачно, със субективни решения, а понякога и с партийни 

пристрастия.“ По време на дискусията представители на всички парламентарни 

групи се съгласяват, че тя трябва да бъде създадена на паритетен принцип. Въпреки 

предложението на „БСП за България“ тя да се оглави от представител на опозицията, 

мнозинството приема председател на Комисията да бъде Йордан Цонев от 

Движението за права и свободи (ДПС), които формално се обявяват за опозиция, но 

гласуват с мнозинството в 44-ия парламент по множество и важни въпроси1. На 14 

май 2020 г. е създадена Комисията в състав:  Председател: Йордан Кирилов Цонев 

(ДПС); Членове:  Мария Йорданова Илиева (ГЕРБ), Евгения Даниелова Ангелова 

(ГЕРБ), Румен Василев Гечев (БСП за България), Явор Руменов Божанков (БСП за 

България), Адлен Шукри Шевкед (ДПС), Калин Николов Поповски (ОП), Борис Янков 

Ячев (ОП), Пламен Трифонов Христов (Воля), Дора Стоянова Христова (Воля). 

Комисията е създадена със срок на действие на извънредните мерки, но на практика 

преустановява дейността си с края на 44-тото Народно събрание. Комисията се 

създава с предмет на дейност по следните три направления: 1) Изисква и публикува 

информация за всички разходи на публични средства, в т.ч. осигурени чрез фондове 

                                                           
1 Стенограма от пленарно заседание 14 май 2020 г. https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10425  

https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10425
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или други финансови инструменти на Европейския съюз, свързани с преодоляването 

на последствията от разпространението на Ковид-19; 2) Проверява съответствието 

на отделните разходи с условията и критериите, установени за отделните 

антикризисни мерки; 3) Изготвя доклад с обобщени данни за извършените разходи и 

анализ на тяхната ефективност2. 

 Настоящият анализ е критична рефлексия към работата и резултатите от 

Временната парламентарна комисия, занимаваща се с контрол и надзор над 

разходите, свързани с преодоляването на COVID-19 в България. В методологично 

отношение той се възползва от инструментариума на кабинетните проучвания. 

Обработена е голяма по обем първична информация, свързана с документооборота на 

комисията. Анализът разчита на критичен поглед и експертна оценка на дейността 

на Комисията, както и финалния резултат от нейната работа. Текстът се ограничава 

единствено и само до работата на комисията – за анализ на дейността други 

контролни и надзорни във връзка с правния, здравния и социално-икономическите 

аспекти на пандемията може да видите в: „Прозрачност и ефективност на публичните 

средства за справяне с COVID19 в България. Корупционни рискове и мерки при 

борбата с пандемията“3. Анализът черпи информация и от публични източници, 

мнения и оценки в медиите.  

 За периода от 20 май 2020 г. до 20 януари 2021 г. Комисията е провела общо 

осем заседания, като на първото приема Вътрешни правила за дейността. На 

заседанията за изслушвани, както следва: 1) заместник министър-председателя 

Томислав Дончев относно въпросите, свързани с дейността на Временната комисия 

за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляване на 

последствията от разпространението на CОVID-19 (08.07.2020 г.); 2) министъра на 

икономиката Емил Караниколов (зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов) 

и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

                                                           
2 ДВ бр. 46/2020 Решение за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични 
средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-
19https://parliament.bg/bg/desision/ID/157428  
3 БИПИ. Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID19 в България. Корупционни 
рискове и мерки при борбата с пандемията. С. 2021. Достъпно онлайн тук: http://www.bili-bg.org/cdir/bili-
bg.org/files/BILI_ANALYSIS_COVID_19_SPENDING_F_1622644082.pdf  

https://parliament.bg/bg/desision/ID/157428
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/BILI_ANALYSIS_COVID_19_SPENDING_F_1622644082.pdf
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/BILI_ANALYSIS_COVID_19_SPENDING_F_1622644082.pdf
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– Илияна Илиева. (22.07.2020 г.); 3) министъра на труда и социалната политика г-жа 

Деница Сачева по въпросите, свързани с дейността на Временната комисия 

(21.10.2020 г. ); 4) министъра на здравеопазването г-н Костадин Ангелов по 

въпросите, свързани с дейността на Временната комисия. (16.12.2020 г.); 5) 

заместник-министъра на здравеопазването и председател на надзорния съвет на 

НЗОК - г-жа Жени Начева по въпросите, свързани с дейността на Временната комисия 

и управителя на НЗОК - Проф. д-р Петко Салчев по въпросите, свързани с дейността 

на Временната комисия (20.01.2021 г.); 6) изслушване на министрите образованието 

и науката, Красимир Вълчев, и на министъра на транспорта, Росен Желязков, по 

въпросите, свързани с дейността на Комисията (27.01.2021 г.). На последното си 

заседание от 20 февруари 2021 г. Комисията приема доклад за работата си и анализ 

на ефективността на разходваните средства за справяне с пандемията, като 9 члена 

на комисията гласуват „за“ доклада, а двама – (Р. Гечев и Я. Божанков) с особено 

мнение. 

 Друга основна дейност на Комисията е да иска и получава информация от 

различни министерства, публични институции и ведомства. Обемът на 

предоставената информация е огромен, но не става ясна целесъобразността на 

предоставената информация. От Министерски съвет са изпратили копия от 

разнородни постановления и решения, но тя не съдържа никаква аналитична 

информация. Получената информация не е анализирана и от членовете на Комисията 

по време на заседанията. Пълен показалец на поисканата и получените документи, 

както и описание на информацията може да видите в Приложение №1 (стр. 6) 

 Заседанията на Комисията са кратки като най-дълго е било по време на 

изслушването на министъра на здравеопазването, Костадин Ангелов, през декември 

2020 г – час и половина. На това изслушване се поставят и конкретни въпроси, 

свързани с начина на разходване на публични средства и установяване на нарушения 

или съмнителни практики, каквито отсъстват от предходните заседания на 

Комисията. Въпросите идват предимно от народни представители от опозицията. 

Явор Божанков и проф. д. ик. н. Румен Гечев („БСП за България“) например повдигат 

въпрос във връзка с въведените облекчения при търговете за закупуване на 

лекарства от частните болници и изнесена в публичното пространство информация 
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от проф. Салчев (управител на НЗОК) и заплащането им на седем пъти по-висока цена. 

Я. Божанков, посочва, че: „Припомням Ви, че срещу България тече процедура от страна 

Европейската комисия. В тази връзка е моят въпрос: кое в момента гарантира, че 

публичният ресурс няма да бъде изразходван на седем пъти например по-висока 

цена? Ако тази аномалия се повтори, не виждам причина да не се повтори и в 

контекста на наказателната процедура, а кой ще носи отговорност за това?!“ 4  

 На следващи заседания са повдигани и въпроси, свързани с цената на PCR 

тестове и ваксините, за средствата, отделни за цифровизация и отдалечен достъп в 

образованието, както и средствата, отделни по обсега на дейност на транспортното 

министерство.  

 Комисията приема доклад за дейността си на заседание през февруари 2021 г., 

който представлява 158 стр. описание на изказванията по време на изслушванията, 

вкл. и с цитиране от стенограмите и приложения – справки за средствата по 

оперативни програми и от държавния бюджет, отделни към момента на работата на 

Комисия, за справяне с COVID-19. Докладът не е поставен за разглеждане в дневния 

ред на Народното събрание.  

 На база на изложената информация, прегледа на стенограмите и документите 

може да изведем следните заключения за работата на Комисията:  

1) временните комисии като инструмент за изпълнение на парламентарните 

правомощия за контрол над изпълнителната власт или за проверка на факти и 

обстоятелства от обществено значение са удачен и необходим механизъм за 

парламентарен контрол върху това доколко прозрачно, почтено, ефективно и 

отговорно изпълнителната власт разходва публичния ресурс по време на криза; 

такива комисии са създадени в редица държави5.  

2) практиката, комисии, които се занимават с чувствителни теми като борба с 

корупцията или пък контрол над използването на специални разузнавателни 

средства да се съставят на паритетен принцип между партиите, както и да се 

                                                           
4 Стенограма от заседание на Комисията от 16 декември 2021 г., достъпна онлайн тук: 
https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2813/steno/6252  
5 Вж. повече за добри международни практики в обзора на БИПИ: Добри международни антикорупционни 
практики в контекста на пандемията от COVID-19, достъпен онлайн тук: http://www.bili-bg.org/cdir/bili-
bg.org/files/Anticorruption_Good_Practices_COVID-19.pdf  

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2813/steno/6252
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Anticorruption_Good_Practices_COVID-19.pdf
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Anticorruption_Good_Practices_COVID-19.pdf
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председателства от представител на опозицията, е добра. От стенограмите обаче ясно 

личи, че председателят на Комисията, Йордан Цонев, макар и формално представител 

на опозиционна формация, се опитва да отклонява въпроси от членове на Комисията 

към представителите на изпълнителната власт; 

3) комисията организира своята работата главно около две дейности: 1) 

искане, получаване и обобщаване на информация от различни институции и 2) 

изслушвания на представители на изпълнителната власт и НЗОК. По отношение на 

първата си дейност, трябва да се подчертае, че Комисията не развива аналитична 

дейност, не подлага на критична оценка получената информация и тя просто се 

съобщава „за сведение“; 

4) въпреки заявките от председателя на Комисията, че докладът за работата й 

ще съдържа анализ на ефективността на разходите, такъв не е направен. Докладът за 

дейността на Комисията, която работи 10 месеца представлява обобщение от 

стенограмите на заседанията на Комисията и са приложени част от получената 

информация от Министерски съвет във връзка със средствата от държавния бюджет 

и оперативните програми и европейските фондове, насочени към справяне с 

пандемията. Докладът не е разглеждан от Народното събрание.  

5) като единствено полезен обществен ефект от работата на Комисията може 

да се посочи, че тя публикува цялата получена от институциите информация, като тя 

не е машинно четим формат и създава огромни затруднения при обработването й, 

тъй като се характеризира и с обемност. Като цяло, остава впечатление, че Комисията 

няма проактивна роля за контрол и надзор над публичните средства за справяне с 

COVID-19, а на моменти дори председателят й отклонява въпроси и се намесва с 

разяснения какво са имали предвид поканените представители на изпълнителната 

власт.  
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Приложение №1 Показалец на поискана и получена информация от Комисията 

 

 Документ 

И
н

сти
туц

и
я 

П
о

и
скан

 о
т 

Д
ата н

а 

п
о

и
скван

е
 

Дата на 
получаване 

 
 

Описание на информацията в 
документ 

 

Временна 
комисия за 
контрол на 
разходите на 
публичните 
средства, 
свързани с 
преодоляване
то на 
последствията 
от 
разпростране
нието на 
Ковид-19 –  
 
Молба за 
информация 
 
202007301055
36 ББ-въпрос-
1 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

 

Молба за информация, 
относно: 
1. Решенията на Министерски 
съвет, с  които са одобрени 
мерки за борба с коронавируса 
и ликвидиране на последиците 
от икономическата криза, 
свързана с пандемията. 
2. Какъв финансов ресурс е 
предвиден за всяка мярка и 
неговият източник? 
3. Кое ведомство отговаря за 
всяка мярка? 

 

Заповед Р-37  
на МС на ББ за 
назначаване 
на НОЩ - 
26.02.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

 

НОЩ състав 

 

Заповед Р-38 
на МС, която 
допълва 
предходната - 
02.03.20  

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

 

В НОЩ влиза и министърът на 
икономиката - Емил 
Караниколов  
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ната 
комиси

я 

 

Заповед Р-51 
на МС, 
Създаване на 
медицински 
съвет - 
23.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Състав на Мед Съвет. 
Целта на Мед. Съвет изпълнява 
функции с изготвяне на 
алгоритми (препоръки) за 
поведение при пациенти с 
Covid-19 и неговите органи 
усложнения 

 
Постановлени
е № 40 на МС 
- 08.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Одобрение на допълнителни 
разходи от резерва в размер до 
7 млн. лв. по бюджета на Мин. 
на здравеопазването за 
гарантиране на готовност и 
профилактични и 
противоепидемични действия  
и ефективен отговор на 
епидемията; 
Средства са за сметка на 
резерва за непредвидени 
и/или неотложни разходи за 
2020 г.; 
Със сумата се увеличават 
разходите по "Политика в 
областта на промоцията, 
превенцията и контрола на 
общественото здраве", 
бюджетна програма 
"Профилактика и надзор на 
заразните болести" по 
бюджета на МЗ. 

 
Решение № 
159 на МС- 
08.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Министърът на 
здравеопазването да издаде 
заповед за преминаване към 
карантинен режим на работа в 
болничните заведения с Covid-
болни. Тези лечебни заведения 
приемат нови пациенти само 
при необходимост от спешна 
хирургична помощ; 
2.Министърът на 
здравеопазването, чрез гл. 
държ. здр. инспектор да 
уведомява болничните 
заведения за нови клинични 
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протоколи за лечение и 
диагностика за Covid-19; 
3. МЗ да обезпечи доставянето 
на мед. предпазни средства на 
държавните лечебни 
заведение в областите Габрово 
и Плевен и да координира и 
създаде организация за 
осигуряване на допълнителни 
болнични легла за Ковид-19 в 
цялата страна; 
4. Одобрява проект на договор 
на USHAS International health 
Services за доставка на 
медицински изделия. Договора 
се сключват от извънредния и 
пълномощен посланик на РБ в 
Реп. Турция, като те са 
пълномощници на МЗ. 
5. Забранява се износа на 
наличните запаси на предпазни 
мед. средства, до осигуряване 
на нуждите на територията на 
страната; 
6. Преустановяване на 
присъственото обучение и 
извънкл. занимания, културни 
мероприятия за открито, вс 
спортни мероприятия в обл. 
Габрово и Плевен, провеждане 
на спортни мероприятия без 
публика.  

 
Решение № 
189 на МС- 
20.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Допълнение на Решение № 159 
на Мин. Съвет- 08.03.20, като се 
добавят "препарати за 
дезинфекция, съдържащи 
етилов алкохол , в количество 
не по-голямо от 80% или 
дезинфектанти, отговарящи на 
изискванията на Закона за 
защита от вредното 
въздействие на химичните 
вещества и смеси и/ или 
Регламент на ЕС... " 
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Решение № 
204 на МС - 
26.03.20 
изменя 
решение 
№159 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

В т.5 на Заповед №159 се 
добавя забраната на износ на 
дезинфектанти и техните 
производни без разрешение за 
износ 

 

Решение № 
274 на МС - 
23.04.20 
изменя 
решение 
№159 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

"дезинфектанти и техните 
производни" се заменя с 
"дезинфектанти, отговарящи на 
изискванията на Закона за 
защита от вредното 
въздействие на химичните 
вещества и смеси и/ или 
Регламент на ЕС" 

 

Решение № 
331 на МС- 
14.05.20 
изменя 
решение 
№159 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

т.5 се изменя: "Определя 
Министъра на здр. За 
компетентен орган, който да 
разрешава износа при 
условията и по реда, 
определени от Регламент на 
ЕС...  " 

 
Решение № 
180 на МС - 
13.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Предложение до НС за 
обявяване на извънредно 
положение; 
Предлага на НС да възложи на 
МС да предприеме всички 
необходими мерки за 
овладяване на извънредната 
ситуация. 

 Решение на 
НС - 13.03.20 
(не е посочена 
дата в самия 
документ) 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

НС реши да обяви извънредно 
положение; 
Възлага на МС да предприеме 
всички необходими мерки за 
овладяване на извънредната 
ситуация. 
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Решение № 
203 на МС- 
25.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Одобрява искане за 
получаване на разрешение  за 
прилагане на  освобождаване 
от мита и ДДС при внос на 
стоки  от медицински характер, 
свързани с борбата срещу 
Covid-19,  чрез включване в 
общо решение на ЕК ; 
Министърът на финансите 
изпраща решението до ЕК 

 

Извлечение от 
протокол 15 
от Заседание 
на МС 
25.03.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Проект на решение за 
одобряване на доклад на 
Министъра на здр. за 
създаване на организация за 
осигуряване на лични 
предпазни средства, тестове, 
лекарствени продукти и 
консумативи, медицинска и 
лабораторна апаратура и др. 
Предназначени за превенция, 
ограничаване на 
разпространението, 
диагностика и лечение на 
Ковид-19. 
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Доклад от 
Министъра на 
здр. Кирил 
Ананиев до 
МС 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Доклад за създаване на 
организация за осигуряване на 
лични предпазни средства, 
тестове, лекарствени продукти 
и консумативи, медицинска и 
лабораторна апаратура и др. 
Предназначени за превенция, 
ограничаване на 
разпространението, 
диагностика и лечение на 
Ковид-19, включващ: 
1. Дарителска сметка в БНБ; 
2. Логистичен център в базата 
на БЧК в с. Лозен за събиране 
на даренията в натура; 
3. Агенция "Митници" - 
централно митническо 
управление предостави на МЗ 
отнети в ползата на д-вата 
конфискувани вещи, които се 
разпределят от Логистично-
координационният център със 
заповед на ББ и ръководител 
гл. комисар  Николай Николов, 
съобразно нуждите на 
лечебните заведение 
държавните и общинските 
институции; 
За да има прозрачност и 
избягването на злоупотреби се 
предлага: 
1. Постъпващите дарения за 
лечение и превенция на Ковид-
19 да не се разпределят за 
други цели; 
2. Дарението да се счита за 
прието при постъпване в БНБ 
или ако е в натура при 
постъпване в Логистичния 
център в базата на БЧК 
3. Да се спазва упоменатата 
воля на дарителя 
задължително; 
4. МЗ предоставя инфо на НОЩ 
и на сайта на МЗ за 
постъпилите дарителски 
средства; 
5. НОЩ да дава предложения 
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за вида закупени лични 
предпазни средства, тестове, 
лекарствени продукти, 
консумативи и т.н. и за 
крайните получатели; Личните 
предпазни средства и 
дезинфектантите да се 
разпределят от Логистичния 
център; 
6. Конфискуваното от Агенция 
Митници да се разпределя от 
Логистичния център; 
7. РЗИ ще организират 
получаването на отпуснатите от 
Логистичния център 
консумативи, по учебни 
заведения, държавни и 
общински институции. РЗИ 
дават подробна информация 
на МЗ и Логистичния център 
8. Когато доставката се 
осъществява от "БУЛ Био-
НЦЗПБ" ЕООД, РЗИ трябва да 
съдейства за осъществяването 
на връзката между  "БУЛ Био-
НЦЗПБ" и лечебното заведение 
и/или институция. 
9. МЗ., Министерството на 
икономиката и Логистичният 
център координират 
действията си, така че да се 
събира информация и оформя 
ежедневна оценка на нуждата 
на обезпечаваните лечебни 
заведения институции за 
преодоляване на кризата. 

 

Доклад от 
Министъра на 
здр. Кирил 
Ананиев до 
МС 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Приоритетно предпазни 
средства се разпределят на 
лечебните заведение с ковид-
пациенти, ЦСМИ, РЗИ, гранична 
полиция, екипите на НАП, 
Агенция Митници на 
граничните пунктове, МВР, 
социалните структури, които 
работят с уязвими от 
населението групи. осигуряват 
се съсредоточава от бюджета 
на МЗ. 
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Чрез държавното дружество 
"БУЛ Био-НЦЗПБ" ЕООД 
възмездно се осигуряват 
предпазни средства на 
институции и ведомства, 
лечебни заведения за 
болнична и извънболнична 
помощ. Финансирането е за 
сметка на самите институции. 
Медицинската апаратура и 
диагностика се осигурява за 
сметка на МЗ по оперативни 
програми и дарения. 
Лекарствените продукти се 
осигуряват за сметка на 
лечебните заведения - 
директно или чрез "БУЛ Био-
НЦЗПБ" ЕООД, както и под 
формата на дарения при 
спазване на нормативната 
процедура. 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 1 
1. Ако работодател е 
преустанови дейността на 
предприятието си, цялостно 
или частично, може да се 
изплащат суми, съгласно т.6 от 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение като компенсации, 
с цел запазване на 
работниците; 
2. Компенсации могат да се 
изплащат и на работодател, 
който със своя заповед по чл. 
120в. ал. 1 от Кодекса на труда 
е преустановил дейността на 
предприятието си (цялостно, 
частично или на отделни 
работници и служители); 
3. Компенсации могат да се 
изплащат и на работодател, 
който със заповед по чл. 138а. 
ал. 2 е установил непълно 
работно време в 
предприятието си или в звено;  
4. Компенсации по ал. 1, 2 и 3 
се изплащат за целия период 
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или за част от периода на 
действане на Закона за 
мерките и действията по време 
на извънредното положение, 
но не за повече от 3 месеца; 
5. Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 
са в размер на 60% от размера 
на осигурителния доход за 
януари 2020 г. за всеки 
работник и служител, за който 
са приложени тези членове. В 
случаите на непълно работно 
време се изплащат 
компенсации пропорционално 
за неотработеното време за 
часове труд, но за не повече от 
4 часа дневно; 
6. Компенсации не се изплащат 
за: 
- работници и служителят които 
не са имали трудови 
отношения с работодателя 
преди извънредното 
положение; 
- работници и служители, които 
са в отпуск за 
неработоспособност, за 
бременност/раждане, 
осиновяване на дете до 5-год. 
възраст и отглеждане на дете 
до 2-год.възраст; 
- работници и служители, за 
които работодателят получава 
финансирането от държавния 
бюджет, европейски фондове 
или др. публ. средства 
7. Осигурителният доход за 
януари 2020 г. се определя:(...); 
8. Работодателят изплаща 
пълното възнаграждение на 
лицата по ал. 5 за съответния 
месец и заплаща дължимите 
осигурителни осигуровки. 
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Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 2 
1. По чл. 1 ал.1 могат да 
кандидатстват работодателите, 
които са: 
     1 местни ФЛ или ЮЛ и 
чуждестранни ЮЛ, 
упражняващи стопанска 
дейност в БГ; 
     2 заявяват изплащане на 
работници и служители, 
осигурени в икономическите 
дейности, посочени в 
приложението; 
     3 нямат задължения за 
данъци и задължителни 
осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно-осигурителните 
процесуален кодекс..; 
     4 не са обявени в 
несъстоятелност или не се 
намират в производство на 
несъстоятелност или 
ликвидация; 
     5 запазят заетостта на 
работниците и служителите, за 
които са получили 
компенсация за периода не по-
малък от периода, за който са 
изплатени компенсациите;  
     6 не се прекратяват 
договори на работници и 
служителите по чл. 328 ал. 1, т. 
2,3 и 4 от Кодекса на труда; 
     7 нямат установено с влязло 
в сила наказателно 
постановление  или съдебно 
решение (...) от Закона за 
трудовата миграция..; 
2. За изплащане на 
компенсации по чл. 1 ал. 2 и 3 
могат да кандидатстват всички 
работодателите от  
Класификацията на 
икономическите дейности, с 
изкл. на A, K, O , P, Q T и U; 
     1 за лицата, учредени преди 
1 март 2019 г., с не по-малко от 
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20% през месец, предхождащ 
месеца на подаване на 
заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо същия 
месец на предходната 
календарна година;  
     2 за лицата, учредени след 1 
март 2019 г., с не по-малко от 
20% през месец, предхождащ 
месеца на подаване на 
заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо 
усреднените приходи за януари 
и февруари 2020 г.; 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 3 
1. Изпълн. Директор на 
Агенцията по заетостта издава 
процедура за кандидатстване 
на работодатели за изплащане 
на компенсации; 
2. Информация за реда и 
условията за кандидатстване се 
публикуват на сайта на 
Агенцията по заетостта и на 
инф. табла в дирекции "Бюра 
по труда" 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 4 
1. работодателите подават по 
чл. 1 ал. 1, 2 и 3 в дирекция 
"Бюро по труда" заявление по 
образец на хартиен носител, по 
електронен път или с 
препоръчано писмо с обратна 
разписка, чрез лицензиран 
пощенски оператор; 
2. Към заявлението се 
прилагат: 
     1 заверено копие на 
заповедта на работодателя;  
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служителите 
при 
извънредното 
положение 

     2 декларация по 
обстоятелствата по чл. 2, ал.1, 
т.5 и т.6;  
     3 декларация от 
работодателя и документи 
удостоверяващи намаляване 
на приходите от продажби по 
чл. 1, ал. 3  - 
продължителността на 
установеното непълно работно 
време; 
     4 декларация, съдържаща 
данни за разплащателна 
сметка с IBAN;  

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 5 
1. Комисия, създадена със 
заповед на директора на 
дирекция "Бюро по труда" 
разглежда декларациите по 
чл.4  и извършва проверка за 
съответствие с критериите в 
срок до 7 работни дни от 
подаването на заявлението; 
2. Проверката на 
обстоятелствата по чл. 2 ал. 1, т. 
1-4 и 7 се извършва по 
служебен ред:  
 чл. 2 ал. 1, т. 2 и 3 се извършва 
въз основа на информация 
предоставена от НАП; 
чл. 2 ал. 1, т.7 се извършва въз 
основа на информация 
предоставена от ИА "Главна 
инспекция по труда" 
3. Комисията отразява в 
протокол съответствието или  
несъответствието на 
работодателя с критериите; 
4. В срока по ал. 1  директорът 
на дирекция "Бюро по труда" 
изпраща в Агенцията по 
заетостта списък с 
работодателите, отговарящи на 
критериите, протоколите и 
документите по чл. 4, ал. 2, т. 4-
5; 
5. Агенцията по заетостта 
изпраща по електронен път на 
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НАП обобщената информация 
по ал. 4. 
6. Дирекция "Бюро по труда" 
уведомява работодателите за 
съответствието или 
несъответствието в срок от 2 
раб. дни след съставянето на 
протокола. 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 6 
Изпълн. Директор на Агенцията 
по заетостта  утвърждава 
образеца на декларациите по 
чл. 4 , ал. 2. т. 2. 3  и 5 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 7 
НОИ изплаща на 
работодателите по чл. 5 ал. 4 
компенсациите 
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Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 8 
1. В случай на възобновяване 
на работата или прекратяване 
на заповедта за работа на 
непълно работно време, 
работодателят уведомява 
писмено и по електронен път 
Агенцията по заетостта в срок 
от 3 раб. Дни от датата на 
издаване на заповедта за 
възобновяването на работата; 
2. Агенцията по заетостта 
изпраща информацията на НАП 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 9 
1. Работодател получил 
компенсации, но 
неизпълняващ задължението 
си по чл. 1, ал. 8 и чл. 2, ал. 1 т. 
5 и 6 възстановява изплатените 
суми на бюджета на 
държавното обществено 
осигуряване;  
2. Работодател получил 
компенсации, но ИА "Главна 
инспекция по труда" установи, 
че не изпълнява заявените с 
документи по чл. 4 ал. 2 
обстоятелства съгласно чл.1 ал. 
1, 2, 3 възстановява 
изплатените суми на бюджета 
на държавното обществено 
осигуряване;  
3. ИА "Главна инспекция по 
труда" уведомява НОИ за 
установените в рамките на 
контролната дейност 
обстоятелства по чл. 1 и 2. 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 

 2020 

Член 10 
Изпълнението на дейностите и 
обмена на информация между 
НОИ и ИА "Главна инспекция 
по труда" се осъществява по 
роля и по ред, установени от 
техните директори. 
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на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

комиси
я 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 11 
1. НОИ създава и поддържа 
базата данни за 
работодателите, на които са 
изплатени компенсации; 
2. Базата данни съдържа инфо 
за работодателя за общата 
сума на изплатените 
компенсации за съответния 
месец и общия брой 
служители, на които са 
изплатени; 
3. Инфото в базата данни е 
публична, с изключените на 
данните, които се определят 
като "лични данни" по смисъла 
на Закона за защита на личните 
данни. 

 

Постановлени
е № 55 на МС 
Определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Заключителни разпоредби 
1. По смисъла на това 
постановление "компенсации" 
са суми за трудови 
възнаграждения, които се 
изплащат на работодатели за 
запазване на заетостта на 
работниците и служителите им 
(...) 
2. Постановлението се приема 
на основание чл. 6 ал. 1 от 
Предходните и заключителните 
разпоредби на Закона за 
мерките и действията по време 
на извънредното положение; 
3. изпълнението на 
постановлението се възлага на 
изпълн. директор на Агенцията 
по заетостта и управителя на 
НОИ; 
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4.1 Контролът от прилагането 
на постановлението се възлага 
на НАП и ИА "Главна инспекция 
по труда"; 
4.2 Агенцията по заетостта и 
НОИ предоставят по служебен 
път инфо на НАП и ИА "Главна 
инспекция по труда";, 
необходима за осъществяване 
на контрола; 
5. Постановлението влиза в 
сила от 13 март 2020 г.; 
6. Компенсации по чл.1 се 
изплащат след получаването на 
положително решение от ЕК 
или на решение, че помощта не 
е държавна помощ по смисъла 
на чл.107 , ал. 1 от Договора за 
функционирането на ЕС. 

 

Приложение 
към чл.2 , ал. 
1., т. 2 
съгласно 
Класификация
та на 
икономически
те дейности 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

 

 

Постановлени
е № 71 на МС 
За изпълнение 
на 
постановлени
е №55 за 
определяне 
на условията и 
реда за 
изплащане на 
компенсации 
на 
работодателит
е с цел 
запазване на 
заетостта на 
работниците и 
служителите 
при 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. В чл. 1 се прави изменение - 
"работодател, който" се добавя 
"по своя преценка"  
2. в ал. 5 се добавя "и от 
дължимите осигуровки и 
суми"; 
3. в ал. 6 се добавя "неплатен 
отпуск"; 
4. ал. 8 се добавя "получил 
компенсация" към 
работодателя; 
5. Създава се ал. 9 ; 
Работодателят, получил 
компенсация по ал. 3, изплаща 
пълния размер на трудовото 
възнаграждение, определено 
като за работа на пълно 
работно време, на лицата по 
ал. 5  и внася дължимите 
осигурителни вноски за 
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извънредното 
положение 

съответния месец. 
В чл. 2 ал. 1 се правят следните 
изменения: 
- в т.5 "за период не по-малък 
от" става "за допълнителен 
период, равен на периода"; 
-  в т.7  добавя се "или за 
установяване на непълно 
работно време"; 
В чл. 7 след думите "НОИ" се 
добавя "ежемесечно"; 
В чл.9 ал.1 след думите "чл. 1, 
ал.8" се добавя "и 9" ; 
Допълнителна разпоредба и 
параграф 1 се отменят; 
Приложението към чл. 2, ал. 1, 
т. 2 се изменя така: 
"Приложение към чл. 2, ал. 1, 
т.2"  и таблицата; 
Преходни и заключителни 
разпоредби: 
Постановлението влиза в сила 
след обнародването му в 
"Държавен вестник"; 
Разпоредбите се прилагат и за 
работодатели, подали 
заявления за изплащане на 
компенсации до влизането му 
в сила. 

 

Постановлени
е № 62 на МС 
За 
допълнение 
на методиката 
за извършване 
на 
индивидуална 
оценка на 
потребностите 
от подкрепата 
за хората с 
увреждания, 
приета с 
постановлени
е №64 на МС 
от 2019 г. 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Наименованието в раздел 
"Заключителни разпоредба" се 
заменя с предходни и 
заключителни разпоредби в 
него се правят следните 
изменения и допълнения: 
Досегашният единствен 
параграф става параграф 1 ; 
Създава се параграф 2: 
За времето на обявено 
извънредно положение по чл. 
84, т. 12 от К. на РБ 
разпоредбата на чл. 3 , ал. 3, т. 
1 не се прилага; 
За времето на обявено 
извънредно положение по чл. 
84, т.12  от К. на РБ интервюто 
по чл. 3, ал. 3, т. 2 се провежда 
само по телефон или по 
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електронна поща. 
Заключителна разпоредба: 
Постановлението влиза в сила 
от 13 март 2020 г. и се прилага 
до отмяна на извънредното 
положение,. 

 

Постановлени
е № 63 на МС 
За 
допълнение 
на 
Правилника за 
хората с 
увреждания, 
приет с 
постановлени
е №65 на МС 
от 2019 г. от 
02.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

В предходните и 
заключителните разпоредби се 
създава за: 
За времето на обявеното 
извънредно положение по чл. 
84 , т. 12 от К. На РБ 
разпоредбата  на чл. 15 , ал. 3, 
т. 1 не се прилага; 
За времето на обявеното 
извънредно положение  по чл. 
84 , т. 12 от К. На РБ 
разпоредбата  на чл. 15 , ал. 3, 
т. 2  се провежда само по 
телефон или по електронна 
поща. 

 

Решение 
№226  
за одобряване 
на план на 
действие на 
РБ по 
Съобщението 
на ЕК за 
прилагането 
на Зелените 
коридори от 
Насоките за 
мерките за 
управлението 
на границите 
за защита на 
здравето и 
осигуряване 
на 
наличността 
на стоки и 
основни  
услуги.  
 От 02.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Одобрява плана на действие на 
РБ по съобщение на ЕК за 
прилагането на Зелените 
коридори от Насоките за 
мерките за управлението на 
границите за защита на 
здравето и осигуряване на 
наличността на стоки и основни  
услуги.  
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План на 
действие на 
РБ по 
Съобщението 
на ЕК за 
прилагането 
на Зелените 
коридори от 
Насоките за 
мерките за 
управлението 
на границите 
за защита на 
здравето и 
осигуряване 
на 
наличността 
на стоки и 
основни  
услуги. 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

 

 

Решение 
№227 
за одобряване 
на 
допълнителни 
разходи във 
връзка с 
преодоляване 
на 
разпростране
нието на 
Covid-19 и 
лечението му.  
 От 02.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява за сметка на 
средствата по сметката за 
чужди средства  (посочен е 
IBAN и номер) в БНБ, 
допълнителни разходи по 
бюджета на МЗ за 2020 г. за 
преодоляване 
разпространението на Covid-19 
в размер на наличните 
средства по сметката. 
2. След превеждането на 
средствата по т. 1 по банковата 
бюджетна сметка на МЗ 
министърът на финансите да 
извърши съответните промени 
по бюджета на МЗ по реда на 
чл.110, ал. 1 и 10 от Закона за 
публичните финанси и да 
закрие сметката за чужди 
средства. 

 

Постановлени
е № 64 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №31 на МС 
от 2016 за 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 

 2020 

В предходните и 
заключителните разпоредби се 
създава пар. 1а: 
"1а за времето на 
извънредното положение, не 
се извършва преизчисление на 
полагаемата субсидия по реда 
чл.23а, ал.  2 от Закона за 
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утвърждаване 
на единни 
разходни 
стандарти за 
финансиране 
на държ 
културни 
институти, 
осъществяващ
и дейности в 
областта на 
сценичните 
изкуства г. 
(обн., ДВ, бр. 
14 от 2016; 
изм. и доп., 
бр. 34 от 2016 
г. и бр. 84 от 
2019) от 
09.04.2020 

комиси
я 

закрила и развитие на 
културата"; 
2. За времето на извънредното 
положение и след неговата 
отмяна на държавните 
културни институти, 
осъществяващи дейности в 
областта на сценичните 
изкуства, се предоставя 
субсидия за изплащане на 
средства по допълнителен 
компонент за ограничена 
дейност при извънредно 
положение в размер на 
брутните трудови 
възнаграждения и за 
начисляване на дължимите 
осигурителни вноски, считано 
от 13.03.20 до месеца, в който 
се достигне нивото на приходи 
в бюджетна програма 
"Сценични изкуства" за същия 
период на миналата година за 
всеки държ. културен институт, 
но не за повече от 6 месеца. 

 

Решение 
№247 
за одобряване 
на проектна 
ОП "Региони в 
растеж" 2014-
2020,  
съфинансиран
а от ЕФ за 
регионално 
развитие и от 
държавния 
бюджет 
 От 10.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява проекта за 
изменение на ОП "Региони в 
растеж" 2014-2020, 
съфинансирана от ЕФ за 
регионално развитие и от 
държавния бюджет; 
2. Упълномощава 
ръководителя на 
Управляващия орган на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020 
да предостави проекта за 
изменение  на програмата по т. 
1 на ЕК; 
3. Възлага на ръководителя на 
Управляващия орган на ОП 
"Региони в растеж" 2014-2020 
да проведе преговорите до 
окончателното одобрение от 
ЕК. 
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Решение 
№249 
за одобряване 
на проект 
между МЗ и 
OSANG 
Healthcare Co., 
LTD - Реп. 
Корея за 
доставка на 
тестове за 
Covid-19 
 От 10.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява проекта между МЗ 
и OSANG Healthcare Co., LTD - 
Реп. Корея за доставка на 
тестове за Covid-19, като основа 
за водене на преговори; 
2. Упълномощава министъра на 
здравеопазването. Да проведе 
преговорите и да подпише 
договора по т. 1 за доставка на 
300 комплекта (всеки 
включващ по 100 теста, или 30 
000 теста на стойност 303 000 
щатски долара; 
3. МС дава съгласие да се 
заплатят допълнително 
транспортните разходи и 
прилежащите мита, данъци и 
такси; 
4. МС дава съгласие договорът 
по т.1 да влезе в сила от датата 
му на подписване без 
последващо утвърждаване. 

 

Постановлени
е № 67 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Създава се чл. 8а: 
 С мотивирано решение, 
ръководителят на упрвл. орган 
може да прекрати процедурата 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ при обявено 
извънредно положение или 
когато е настъпило бедствие 
съгласно Закона за защита при 
бедствия с цел осигуряване на 
финансиране съобразно 
необходимостта от мерки и за 
преодоляване на настъпилите 
последици 
2. Заключителна разпоредба: 
Постановлението влиза в сила 
след датата му на обнародване 
в д. вест. 
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ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 1 
1. детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
програмите, финансирани от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за 
периода 2014-2020 г. 
2. Структурният състав на 
комисията за оценка на 
проектни предложения в 
процедура чрез подбор, 
изискванията към лицата, 
участващи в нея, както и 
правилата за работа в 
комисията; 
3. Изискванията към лицата, 
извършващи оценка при 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ, лицата извършващи 
проверка на постъпили 
възражения, и лицата , 
извършващи оценка на 
концепции за проектни 
предложения; 
4. Правила за осигуряване на 
информация и публичност при 
предоставянето на 
безвъзмездна финансова 
помощ. 

 

ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 2: . Безвъзмездна 
финансова помощ се 
предоставя чрез: 
1. подбор на проектни 
предложения, вкл. 
интегрирани проектни 
предложения и на големи 
проекти по смисъла на чл. 100 
от регламент на ЕС 
№1303/2013 на ЕП и на съвета 
от 17 декември 2013 г., за 
определяне на 
общоприложими разпоредби 
за ЕФ за регионално развитие, 
Евр. соц. фонд, Кохезионния 
фонд, Евр. земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
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програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

Евр. фонд за морско дело и 
рибарство и за определяне на 
общи разпоредби за Евр. фонд 
(...) 
2. Директно представяне на 
конкретен бенефициент 

 

ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 3: 
1. Безвъзмездна финансова 
помощ се предоставя от 
ръководителя на управляващия  
орган с административен 
договор или със заповед, 
когато управляващият орган и 
бенефициентът са в обща 
административна структура 
или организация. 
2. Помощта по ал. 1 се 
предоставя въз основа на 
одобрени: проектно 
предложение за системен 
проект, финансов план за 
бюджетна линия. За голям 
проект и за съвместен план за 
действие по смисъла на чл. 100 
и съответно чл. 104, от 
Регламент (ЕС) №1303/2013 
помощта се предоставя след 
решение на ЕК. 
3. Безвъзмездна финансова 
помощ за голям проект може 
да се предостави преди 
решението по чл.2 въз основа 
на решение на МС. В 
решението на МС се посочва 
източникът на финансиране на 
проекта в случай на 
отрицателно решение от ЕК; 
4. По интегрирано проектно 
решение помощта по ал. 1 се 
предоставя съвместно от 
ръководителите на 
управляващите органи на 
съответните програми. 
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ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 4: 
1. Административният договор, 
съответно заповедта и вкл. 
одобреният проект може да 
бъде изменян  и/или допълван 
, съответно прекратяван на 
някое от  приложимите 
основания, посочени в чл. 39 ал 
1-5 съответно чл. 47 ал. 1 и 2 
или ал. 48 от Закона за 
управление на средствата от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове 
(ЗУСЕСИФ). 
2. Случаите, по които чл. 39 ал. 
4, съответно чл. 48 ал. 2 от 
ЗУСЕСИФ спира да тече са: 
   1. при прекратяване на 
процедурата за възлагане на 
общ. поръчка - от датата на 
влизане в сила на решението за 
прекратяване на процедурата 
до откриването на нова 
процедура за възлагане на 
общ. поръчка със същия 
предмет, но за не повече от 2 
месеца; 
   2. когато решението за 
определяне на възложител се 
обжалва - от датата, на която е 
образувано производството по 
обжалване, до окончателното 
решение на спора; 
  3. когато се обжалва други 
решение, действие или 
бездействие на възложителя и 
е наложена временна мярка 
"спиране на процедурата" - от 
датата, на която е образувано 
производството по обжалване, 
до окончателното решение на 
спора. 
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ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 5: 
1. За всяка процедура 
ръководителят на 
управляващия орган на 
програмата, съответно на 
водещата програма, 
утвърждава при условията и по 
реда на чл. 26 ал. 1, 3, 4 и 5 от 
ЗУСЕСИФ насоки и/или други 
документ, определящи: 
   1. Условията за 
кандидатстване; 
   2. условията за изпълнение на 
одобрените проекти. 
2. При предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ за интегрирани 
проектни предложения 
документите по ал. 1 се 
разработват съвместно от 
управляващите органи на всяка 
от програмите, по които се 
предоставя финансова помощ. 
3. Кандидат в процедирате 
може да иска разяснения по 
документите от ал. 1 в срок до 
три седмици преди изтичането 
на срока за кандидатстване. 
Разясненията се утвърждават 
от ръководителя на 
управляващия орган , 
съответно от ръководителя на 
управляващия орган на 
водещата програма, или 
оправомощено от него лице. 
Разясненията се дава по 
отношение на условията за 
кандидатстване, не съдържат 
становище относно качеството 
на проектното предложение и 
са задължителни за всички 
кандидати. 
4. Разясненията по ал. 3 се 
съобщават по реда на чл. 26 ал. 
6 от ЗИСЕСИФ в 10-дневен срок 
от получаване на искането, но 
не по-късно от 2 седмици 
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преди изтичането на срока за 
кандидатстване. 

 

ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 6: 
1. Проектни предложения,  
проектни предложения за 
системен проект и финансови 
планове за бюджетна линия се 
подават чрез формуляр за 
кандидатстване при спазване 
на изискванията от ЗУСЕСИФ, 
това постановление и 
документите по чл. 5 ал. 1, т.1 
са утвърдени за конкретната 
процедура 
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ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 7: 
1. В процедурата по подбор не 
може да участват и 
безвъзмездна финансова 
помощ не се предоставя на 
лица, за които са налице 
обстоятелства за отстраняване 
на от участие в процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка съгласно чл. 54  от 
Закона за общ. поръчки, или 
които не са изпълнили 
разпореждане на ЕК за 
възстановяване на 
предоставената им 
неправомерна и несъвместима 
държавна помощ . 
2. Документите по чл. 5, ал. 1, т. 
1 може да се определят и 
изисквания към кандидатите, 
вкл. изисквания за липса на 
обстоятелства по чл. 55 от 
Закона за общ. поръчки, като се 
посочват и съответните 
документи, с които се доказва 
съответствието с тези 
изисквания. 
3. Изискванията по чл. 54, ал. 1, 
т. 1 и 2, и когато е приложимо 
по  чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона 
за общ. поръчки се отнасят за 
лицата, които представляват 
кандидата. Изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 7  от Закона за общ. 
поръчки се отнасят за лицата, 
които представляват 
кандидата, и лицата които са 
членове на управителни и 
надзорни органи на кандидата. 
4. Изискванията по ал. 1 и 2 се 
прилагат и за партньорите на 
кандидата, като за тяхното 
доказване се прилага редът по 
ал. 6. По отношение на 
асоциираните партньори не се 
допуска конфликт на интереси. 
5. В процедура чрез директно 
предоставяне на изискванията 
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към конкретните 
бенефициенти и техните 
партньори се определят 
документите по чл. 5 ал. 1 т.1. 
6. Съответствието с 
изискванията по ал. 1, 2 и 5 се 
доказва при: 
   1. при кандидатстване - само 
с декларации; 
   2. при предоставянето на 
безвъзмездна финансова 
помощ:    
        а) с официални документи, 
издадени от съответните 
компетентни органи - за 
обстоятелствата, за които 
такива документи се издават, 
или заверени копия от тях; 
       б) с декларации - за всички 
останали обстоятелства, които 
не са били декларирани на 
предходен етап , или когато е 
настъпила промяна във вече 
декларирани обстоятелства.  

 

ГЛАВА 1 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 8: 
1. При кандидатстването и 
предоставянето на 
безвъзмездна финансова 
помощ управляващият орган 
няма право да изисква 
представяне на документи, 
когато данните в тях са 
достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или когато 
информацията и достъпът до 
нея се предоставя от 
компетентния орган на 
управляващия орган по 
служебен  път.  
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периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

 

ГЛАВА 2  
РАЗДЕЛ 1  
Правила за 
оценяване на 
проектни 
предложения 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 9: 
1. При процедура по подбор се  
извършва: 
    1. оценяване на всяко 
проектно предложение, 
подадено в определения срок, 
което включва: 
     а) оценка да адм. 
съответствие и допустимостта; 
    б) техническа и финансова 
оценка; 
     2. Класиране на проектните 
предложения, чиято оценка е > 
или = на минимално 
допустимата по чл. 19, ал. 1 в 
низходящия ред 
     3. Определяне на проектни 
предложения, за които се 
предоставя финансова помощ. 
2. Всеки кандидат може 
писмено да оттегли своето 
проектно предложение от 
оценителния процес, като в 
този случай оценителната 
комисия не разглежда 
оттегленото предложение. 
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ГЛАВА 2  
РАЗДЕЛ 1  
Правила за 
оценяване на 
проектни 
предложения 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 10: 
1. При провеждане на 
процедура чрез подбор, може 
да бъде извършен 
предварителен подбор, в 
едномесечен срок от датата на 
публикуване на обявата за 
откриване на процедурата, 
освен ако в нея не е определен 
по-дълъг срок. 
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ГЛАВА 2  
РАЗДЕЛ 1  
Правила за 
оценяване на 
проектни 
предложения 
Постановлени
е № 162 на МС 
За 
допълнение 
на 
постановлени
е №162 на МС 
от 2016 за 
определяне 
на детайлни 
правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

член 11: 
1. Формулярът за 
кандидатстване, който 
съдържа проектното 
предложение, се подава в 
срока, посочен в обявата за 
откриване на процедурата чрез 
подбор, съответно в поканата 
по чл. 17, ал. 4. 
2. Срокът по ал. 1 не може да 
бъде по-кратък от 60 дни, а за 
инфраструктурни проекти - от 
90 дни. По изключение срокът 
за подаване на проектни 
предложения може да бъде 
съкратен с 30 дни ако: 
      1. в обявата за откриване на 
процедурата е указана датата 
на откриване на следващата 
процедура за финансиране на 
същата дейност при същите 
условия за кандидатстване. 
      2.  в рамките на 
календарната година е 
проведена или е прекратена 
друга процедура за 
финансиране на същата 
дейност при същите условия за 
кандидатстване. 
3. Срокът за подаване на 
проектни предложения не 
може да бъде по-кратък от 90 
дни, а за инфраструктурни 
проекти по кратък от 120 дни, 
когато съответната процедура 
не е била включена в 
публикуваната в срока по чл. 26 
, ал. 7 индикативната годишна 
работна програма или когато е 
извършено изменение на  
индикативната годишна 
работна програма, с което са 
променени> 
       1. целите на процедурата; 
       2. начинът на провеждане 
на процедурата; 
       3. датата на обновяване на 
процедурата с повече от 30 дни 
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от първоначално;  
       4. допустимите кандидати 
по процедурата  - при вкл. на 
нови допълнителни кандидати; 
       5. минималният и/ или 
максималният размер на 
безвъзмездна помощ   
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 2020 

Член 12 
1. Ръководителят на 
управляващия орган назначава 
със заповед комисия, която да 
извърши оценяване и 
класиране на проектните 
предложения по процедурата. 
Комисията се назначава в 
двуседмичен срок от 
изтичането на крайния срок за 
подаване на проектните 
предложения. 
2. Комисията по ал. 1 е 
съставена от:  
     1. председател без право на 
глас;  
     2. секретар (секретари) без 
право на глас; 
     3. необходимия брой 
членове с право на глас, които 
са не по-малко от трима; 
     4. резервни членове, които 
са не по-малко от трима. 
3. Председателят на комисията 
е щатен служител на 
управляващия орган или на 
междинното звено. 
4. Секретарят, съответно 
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и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

секретарите, на комисията са 
щатни служители на 
управляващия орган, на 
междинното звено или на 
второстепенен разпоредител с 
бюджет към ръководителя на 
администрацията, в рамките на 
която се намира 
управляващият. 
5. Членовете и резервните 
членове на комисията могат да 
бъдат щатни служители на 
управляващия орган, 
междинното звено или на 
администрацията, в рамките на 
която се намира 
управляващият орган, както и 
външни оценители.  
6. Председателят на 
оценителната комисия 
ръководи организационно и 
методически работата й, 
координира процеса на оценка 
и осигурява безпристрастност 
на процеса. 
7. Секретарят подпомага 
председателя в дейността му, 
изпълнява всички 
административни дейности, 
свързани с оценителния 
процес, и отговаря за 
техническата обезпеченост на 
дейността на комисията. 
8. В случаите, в които се 
извършва предварителен 
подбор на концепции за 
проектни предложения, в 
едноседмичен срок от крайния 
срок за подаването им 
ръководителят на 
управляващия орган определя 
със заповед лица, които да 
извършат оценка на 
получените концепции. 
9. Лицата по ал. 8 трябва да 
притежават необходимата 
квалификация и 
професионална компетентност 
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за изпълнение на задачите и да 
отговарят на изискванията по 
чл. 16, ал. 2 и 3. 
10. Броят на лицата по ал. 8 и 
изискванията за 
квалификацията и 
професионалната им 
компетентност се определят 
съобразно спецификата на 
съответната процедура и броя 
на получените концепции. 
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 2020 

Член 13 
1. Външните оценители могат 
да бъдат: 
        1. служители в държавната 
администрация, които не 
заемат длъжност в 
управляващия орган или в 
междинното звено; 
       2. физически лица, избрани 
след провеждане на 
централизиран конкурс; 
       3. лица, избрани в 
съответствие със Закона за 
обществените поръчки. 
2. Лицата по ал. 1 трябва да 
притежават диплома за висше 
образование с образователно-
квалификационна степен 
бакалавър или „магистър и 
най-малко 3 години опит в 
професионална област, 
свързана с конкретната 
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програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

процедура, или в оценяването 
на проекти по програми или 
оферти по процедури за 
Обществени поръчки. 
3. Лицата по ал. 1, т. 1 се 
избират с оглед на тяхната 
компетентност, необходима за 
конкретната процедура. 
4. Лицата по ал. 1, т. 1  следва 
да отговарят най-малко на 
следните изисквания. 
    1. да не са осъждани за 
умишлено престъпление от 
общ характер с влязла в сила 
присъда, освен ако са 
реабилитирани; 
    2. да не са лишени от 
правото да упражняват 
професия или дейност, която се 
отнася до областта на 
професионалната им 
компетентност; 
    3.да не са поставени под 
запрещение. 
5. Изборът на лица по ал. 1, т. 2 
за конкретна процедура следва 
да бъде съобразен с 
принципите недискриминация 
и равни възможности, с 
предмета на процедурата и с 
притежавания от тях опит и 
квалификация. 
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Член 14 
1. Централизираният конкурс 
за избор на лицата по чл. 13, 
ал. 1, т. 2 се организира от 
Централното координационно 
звено в администрацията на 
МС. Изборът се извършва въз 
основа на документи, 
съответно на писмени 
декларации, доказващи 
съответствие с изискванията по 
чл. 13, ал. 2 и 4. 
2. Конкурсът по ал. 1 се 
провежда при спазване на 
принципите на 
недискриминация и равни 
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предоставяне 
на 
безвъзмездна 
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2020 г. от 
13.04.2020 

възможности. 
3. За провеждане на конкурса 
по ал. 1 на Единния 
информационен портал за 
обща информация за 
изпълнението и управлението 
на ЕСИ, наричан по-нататък 
„Единния информационен 
портал“, се публикува покана 
за участие, в която се посочват: 
        1.изискванията, на които 
следва да отговарят лицата;      
        2. документите, 
необходими за доказване на 
съответствие с изискванията по 
т. 1; 
        3. срокът за подаване на 
заявленията, който не може да 
бъде по-кратък от 14 дни. 
4. Всяко заинтересовано лице 
може да подаде писмено 
заявление по образец, 
утвърден от зам. министър-
председателя по европейските 
фондове и икономическата 
политика. Образецът на 
заявление се прилага към 
поканата по ал. 3.  
5. Всяко постъпило в срок 
заявление се разглежда за 
установяване на 
съответствието на кандидата с 
обявените изисквания. 
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Член 14 
6. За одобрените в резултат от 
проверката по ал. 5 лица се 
съставя списък, който се 
утвърждава от зам. министър-
председателя по европейските 
фондове и икономическата 
политика и се публикува в 
Информационната система за а 
управление и наблюдение на 
средствата от ЕСИФ (ИСУН 
2020) в с двумесечен срок от 
изтичането на срока по ал. 3, т. 
3. 
7. Списъкът по ал. 6. съдържа 
най-малко следната 
информация:   
     1. имената на експерта 
съгласно документ за 
самоличност; 
     2. пощенски и електронен 
адрес за кореспонденция, 
телефон и др.; 
     3. придобита образователна 
степен и специалност; 
     4. област на професионална 
компетентност; 
     5. данни за професионална 
квалификация, допълнителна 
квалификация, ако има такава, 
и практическия опит, свързан 
със заявената професионална 
компетентност. 
8. Списъкът по ал. 6 се допълва 
чрез провеждане на нов 
конкурс не по-късно от 3 
години след публикуването му. 
9. Възнагражденията на лицата 
по чл. 13, ал. 1, т. 2 се 
определят на база единна 
почасова ставка, която се 
прилага при участие в  
оценителни комисии по всички 
оперативни програми. 
Размерът на ставката се 
посочва в поканата по ал. 2. 
10. Максималният общ размер 
на брутното възнаграждение, 
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което лице по чл. 13, ал. 1, т. 2 
може да получи в рамките на 
една календарна година за 
дейността си като външен 
оценител, е 30 000 лв. 
11. До 31 януари всяка година 
на Единния информационен 
портал се публикува 
информация за размера на 
възнагражденията, получени от 
лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 през 
предходната календарна 
година за дейността им на 
външни оценители. 
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Член 15 
1. В оценителния процес могат 
да участват и: 
    1. помощник-оценители; 
    2. наблюдатели. 
2. Лицата по ал. 1 не са членове 
на оценителната комисия. Те се 
определят със заповедта за 
назначаване на и комисията по 
чл. 12, ал. 1, в която подробно 
се определят възложените им 
задачи в процеса на оценка. 
3. Помощник-оценителите са 
служители на управляващия 
орган, на  междинното звено 
и/или външни оценители, 
които подпомагат дейността по 
оценка и чиято дейност се 
ограничава до етапите на 
оценка, определени в 
заповедта за назначаване на 
комисията по чл. 12, ал. 1. 
4. Наблюдателите следят за 
спазване на разпоредбите на 
ЗУСЕСИФ и постановлението 
при оценяването на проектните 
предложения. Те присъстват на 
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инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

заседанията на комисията, като 
не могат да влияят при 
оценяването на проектните 
предложения. При 
констатиране на нарушения 
наблюдателят е длъжен 
писмено да информира 
ръководителя на управляващия 
орган. След приключването на 
оценителния процес 
наблюдателят изготвя доклад 
за своята дейност до 
ръководителя на управляващия 
орган. 
5. В случаите, когато дейността 
по оценка на проектните 
предложения се извършва от 
междинно звено, по своя 
преценка управляващият орган 
може да излъчи свой 
представител със статут на 
наблюдател. 
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Член 16 
1. Председателят, секретарят и 
членовете на оценителната 
комисия, помощник-
оценителите и  наблюдателите 
трябва да притежават 
необходимата квалификация и 
професионална компетентност 
за изпълнение на задачите, 
възложени им със заповедта за 
назначаване на комисията по 
чл. 12, ал. 1. 
2. Лицата по ал. 1 са длъжни:  
      1. да изпълняват 
задълженията си 
добросъвестно, обективно и 
безпристрастно; 
       2. да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са 
узнали във връзка със своята 
работа в комисията. 
3. Лицата по ал. 1 не могат:  
       1. да са в конфликт на 
интереси по смисъла на чл. 57, 
пар. 4 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) 966/ 2012 
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структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2015 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет 
на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 
1605/2002 на Съвета (ОВ, Г 
298/1 от 26 октомври 2012 г.) с 
някой от кандидатите или 
партньорите в процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна 
помощ; 
      2. да имат интерес по 
смисъла на Закона за 
предотвратяване и 
установяване на конфликт на 
интереси от предоставянето на 
безвъзмездна финансова 
помощ по конкретната 
процедура; 
     3. да са свързани лица по 
смисъла на  ал.1, т. 1 от 
допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на 
интереси с кандидат или 
партньор в процедурата;  
     4. да са лица, които се 
намират помежду си в 
йерархична зависимост. 
4. Лицата по ал. 1 подписват 
декларация за спазване на 
изискванията по ал. 2 и за 
съответствие с изискванията по 
ал. 3 незабавно след като 
научат имената на кандидатите 
и партньорите в процедурата. 
5. При възникване на някое от 
обстоятелствата по ал. 3 в хода 
на оценителния процес 
съответното лице по ал. 1 
незабавно информира писмено 
за това ръководителя на 
управляващия орган и се 
отстранява от оценителния 
процес.  
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Член 16 
6. В случаите на йерархична 
зависимост от участие в 
оценителния процес се 
отстраняват толкова лица, 
колкото е необходимо, за да се 
изпълнят съответните 
изисквания на ал. 3 т. 4.  
7. При възникване на някое от 
обстоятелствата по ал. 3 или 
при настъпване на други 
обективни причини, поради 
които член на комисията не 
може да изпълнява 
задълженията си, той се 
замества от резервен член. 
Когато заместването с резервен 
член не е възможно, се изменя 
заповедта за назначаване на 
комисията по чл. 12, ал. 1.  
8. При възникване на някое от 
обстоятелствата по ал. 3 или 
при настъпване на други 
обективни причини, поради 
които председателят, 
секретарят, помощник-
оценител или наблюдател не 
може да изпълнява 
задълженията си, той се заменя 
с друго лице, което притежава 
необходимата квалификация и 
професионална компетентност 
за изпълнение на задачите и 
отговаря на изискванията по 
ал. 3, като за това се изменя 
заповедта за назначаване на 
комисията по чл. 12, ал. 1. 
9. В случаите по ал. 7 и 8 
новоопределените лица 
подписват декларация за 
спазване на изискванията по 
ал. 2 и за съответствие с 
изискванията по ал. 3, а 
мотивите за промяната се 
отразяват в оценителния 
доклад. 
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ГЛАВА 2  
РАЗДЕЛ 1  
Правила за 
оценяване на 
проектни 
предложения 
Постановлени
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на 
постановлени
е №162 на МС 
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и фондове за 
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13.04.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 17 
1.  Оценяването и класирането 
на проектните предложения се 
извършва до 3 месеца от 
назначаването на комисията по 
чл. 12, ал. 1, а в случаите по чл. 
11, ал. 4 - до 3 месеца от 
крайния срок за 
кандидатстване за всяко 
отделно производство, освен 
ако по изключение в заповедта 
за назначаване на комисията 
не е посочен по-дълъг срок, 
който не може да бъде по-
дълъг от 4 месеца. 
2. Работата на комисията 
приключва в рамките на 
съответния срок по ал. | с 
оценителен доклад до 
ръководителя на управляващия 
орган на програмата, съответно 
на водещата програма, при 
оценка на интегрирани 
проектни предложения. 
3. Концепциите за проектни 
предложения се оценяват в 
едномесечен срок от крайния 
срок за подаването им по 
критерии и ред, определени в 
документите по чл. 5, ал. 1, т. 1. 
4. Въз основа на направената 
оценка по ал. 3 ръководителят 
на управляващия орган 
одобрява кандидатите, на 
които да бъде изпратена 
покана за участие с проектни 
предложения.  
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проектни 
предложения 
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на 
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на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 18 
1. Оценката на 
административното 
съответствие и  допустимостта 
се извършва от членове на  
оценителната комисия, като те 
могат да бъдат подпомагани от 
помощник-оценители. 
2. Когато при оценката по ал. 1 
се установи липса на 
документи и/или друга  
нередовност, комисията 
изпраща на кандидата 
уведомление за установените 
нередовност и определя 
разумен срок за тяхното 
отстраняване, който не може 
да бъде по-кратък от една 
седмица. Уведомлението 
съдържа и информация, че 
неотстраняването на 
нередовностите в срок може да 
доведе до прекратяване на 
производството по отношение 
на кандидата. Отстраняването 
на нередовностите не може да 
води до подобряване на 
качеството на проектното 
предложение. 
3. Въз основа на извършената 
оценка на административното 
съответствие и допустимостта 
комисията по чл. 12, ал. 1 
изготвя списък на проектните 
предложения, които не се 
допускат до техническа и 
финансова оценка. В списъка се 
посочват и основанията за 
недопускане. Списъкът се 
публикува на интернет 
страницата на съответната 
програма и в ИСУН 2020, а за 
недопускането се съобщава на 
всеки от кандидатите, 
включени в списъка, по реда на 
чл. 61 от 
Административнопроцесуални
я кодекс. 
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4. Кандидат, чието проектно 
предложение е включено в 
списъка по ал. 3, може писмено 
да възрази пред ръководителя 
на управляващия орган в 
едноседмичен срок от 
съобщаването. При 
интегрирани проектни 
предложения възражението се 
подава до ръководителя на 
управляващия орган на 
водещата програма. 
5. С подаване на  възражението 
не могат да се представят нови 
документи, които не са „били 
част от първоначално 
представеното проектно 
предложение и/или не са 
допълнени по реда на ал. 2. 
6. Ръководителят на 
управляващия орган определя 
със заповед лица, които да 
извършват проверка за 
основателността на получените 
възражения, като им се 
осигурява достъп до цялата 
документация във връзка с 
възраженията. В проверката не 
могат да участват лица, които 
са участвали в оценката на 
административното 
съответствие и допустимостта 
на проектните предложения. 
7. Лицата по ал. 6 трябва да 
притежават необходимата 
квалификация и 
професионална компетентност 
за извършване на проверката и 
да отговарят на изискванията 
по чл. 16, ал. 2 и 3, за което 
подписват декларации по чл. 
16 ал. 4 
8. След приключване на 
проверката лицата по ал. 6 
изготвят писмено становище до 
ръководителя на управляващия 
орган за основателността на 
всяко от възраженията. 
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9. Ръководителят на 
управляващия орган се 
произнася по основателността 
на възражението в 
едноседмичен срок от неговото 
получаване, като:  
      1. връща проектното 
предложение за техническа и 
финансова оценка; 
       2. прекратява 
производството по отношение 
на кандидата. 

 

ГЛАВА 2  
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проектни 
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МС 
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комиси

я 

 2020 

Член 19 
1. Техническата и финансова 
оценка на проектните 
предложения се извършва по 
критерии и методика, 
определени в документите по 
чл. 5, ал. 1, т. 1. В документите 
се определя минимално 
допустима оценка за качество 
на проектните предложения. 
2. За финансиране се 
одобряват в низходящ ред 
проектните предложения, 
чиято оценка е по-голяма или 
равна на минимално 
допустимата оценка по ал. 1, 
до покриване на общия размер 
на финансовите средства по 
съответната процедура. 
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безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

3. Оценката по ал. 1 се 
извършва най-малко от двама 
членове на комисията 
независимо един от друг, като 
те могат да бъдат подпомагани 
от помощник-оценители. 
Окончателната оценка е 
средноаритметично между 
получените оценки. Когато 
проектно предложение е 
оценено от двама членове на 
комисията и между двете 
оценки има разлика от повече 
от 20% от максималната 
възможна оценка, 
председателят на комисията 
възлага оценяването на трети 
оценител - член на комисията с 
право на глас. Окончателната 
оценка е средноаритметично 
от че оценката на третия 
оценител и по-близката до 
неговата ст първите две 
оценки. Окончателната оценка 
се оформя от оценката на 
третия оценител само в 
случаите, когато тя е 
средноаритметично от 
оценките на другите двама. 
4. Когато проектно 
предложение е оценено от 
двама членове на комисията и 
едната оценка е под 
минималната допустима 
оценка по процедурата, а 
другата оценка - над нея или 
равна на нея, председателят на 
комисията възлага 
оценяването на трето лице - 
член на комисията с право на 
глас. Окончателната оценка е  
средноаритметично От 
оценката на третото лице и 
сходната с неговата по 
отношение на праговете от 
първите две оценки. 
5. При оценката на проектните 
предложения оценителната 
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комисия може да изисква 
допълнителна пояснителна 
информация от кандидатите, 
като срокът за представянето ѝ 
не може да бъде по-кратък от 
една седмица. Тази 
възможност не може да води 
до подобряване на качеството 
на проектното предложение и 
до нарушаване на принципите 
по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от 
ЗУСЕСИФ. 
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предложения 
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програмите, 
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от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 19 
6. В случай че при оценката на 
конкретно проектно 
предложение се установи, че с 
финансовата помощ, за която 
се 
кандидатства, ще бъде  
надхвърлен прагът на 
допустимите държавни или 
минимални помощи, 
оценителната комисия 
намалява служебно размера на 
безвъзмездната финансова 
помощ  до максимално 
допустимия размер. Тази 
корекция не може да води до 
подобряване на качеството на 
проектното предложение и до 
нарушаване на принципите по 
чл. 29, ал. 1, тт. 1 и 2 от 
ЗУСЕСИФ. 
7. Оценителната комисия може 
да извършва корекции в 
бюджета на проектно 
предложение, в случай че при 
оценката се установи: 
     1. наличие на недопустими 
дейности и/или разходи; 
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и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

     2. несъответствие между 
предвидените дейности и 
видовете заложени разходи; 
     3. дублиране на разходи; 
     4. неспазване на заложените 
в документите по чл. 5, ал. 1, т. 
1 правила или ограничения по 
отношение на заложени 
процентни 
съотношения/прагове на 
разходите;  
     5. несъответствие с 
правилата за държавните или 
минималните помощи. 
8. Корекциите по ал. 7, т. 2 и 3 
се извършват след изискване 
на допълнителна пояснителна 
информация от кандидата, като 
срокът за представянето й не 
може да бъде по-кратък от 5 
дни. 
9. Корекциите по ал. / не могат 
да водят до:  
      1. увеличаване на размера 
или на интензитета на 
безвъзмездната финансова 
помощ, предвидени в  
подаденото проектно 
предложение;  
      2. невъзможност за 
изпълнение на целите на 
проекта или на проектните 
дейности; 
      З. подобряване на 
качеството на проектното 
предложение и нарушаване на 
принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 
и 2 от ЗУСЕСИФ. 
10. Кандидатът се уведомява за 
извършените корекции по ал. 7 
с поканата по чл. 36, ал. 2 от 
ЗУСЕСИФ 
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Член 20 
1. Въз основа на резултатите от 
оценката комисията изготвя 
оценителен доклад до 
ръководителя на управляващия 
орган, който включва: 
     1. списък на предложените 
за финансиране проектни 
предложения, подредени по 
реда на тяхното класиране и 
размера на безвъзмездната 
финансова помощ, която да 
бъде предоставена за всяко 
предложение; 
      2. списък с резервните 
проектни предложения, които 
успешно са преминали 
оценяването, но за които не 
достига финансиране, 
подредени по реда на тяхното 
класиране; 
     3. списък на предложените 
за отхвърляне проектни 
предложения и основанието за 
отхвърлянето им.  
2. Към оценителния доклад се 
прилагат: 
      1. списък на оттеглените по 
време на оценката проектни 
предложения; 
      2. копие на заповедта за 
назначаване на комисията по 
чл. 12, ал. 1 и на заповедите за 
изменението ѝ, ако има такива; 
     3. декларациите по чл. 16, 
ал. 4; 
     4. разясненията, които са 
предоставяни на кандидатите 
преди подаването на 
проектните предложения, 
както и кореспонденцията, 
водена с кандидатите по време 
на оценителния процес; 
     5. оценителни листове от 
всеки етап на оценката; 
      6. протоколи от отделните 
етапи на оценката, подписани 
от участвалите в съответния 
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етап на оценка лица, по 
образец, утвърден от 
ръководителя на управляващия 
орган. 
3. В случаите на предварителен 
подбор на концепции за 
проектни предложения лицата 
по чл. 12, ал. 8 изготвят доклад 
до ръководителя на 
управляващия орган, към който 
се прилагат:  
      1. списък на кандидатите, 
които се предлага да бъдат 
поканени да подадат проектни 
предложения; 
      2. списък на  оттеглените по 
време на оценката концепции 
за проектни предложения; 
      3. списък на предложените 
за отхвърляне концепции за 
проектни предложения и 
основанието за отхвърлянето 
им; 
      4. копие на заповедта за 
определяне на лицата по чл. 
12, ал. 8 и на заповедите за 
изменението й, ако има такива; 
      5. декларациите по чл. 16, 
ал. 4;  
       6. разясненията, които са 
предоставяни на кандидатите 
преди подаването на 
концепциите за проектни 
предложения, както и 
кореспонденцията, водена с 
кандидатите по време на 
оценителния процес; 
      7. оценителни листове.  
4. Докладът по ал. 1 се 
подписва от председателя, 
секретаря, съответно 
секретарите, и от всички 
членове на оценителната 
комисия, а докладът по ал. 3 - 
от лицата по чл. 12, ал. 8. 
5. Получаването на докладите 
по ал. 1 и 3 се удостоверява с 
дата и подпис. 
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Член 21 
 При предоставяне на 
безвъзмездната финансова 
помощ за интегрирани 
проектни предложения 
ръководителят на 
управляващия орган на 
водещата програма съгласува 
доклада по чл. 20, ал. 1 заедно 
с приложените към него 
документи с ръководителите 
на управляващите органи на 
останалите програми, по които 
се предоставя финансовата 
помощ. При извършване на 
предварителен подбор на 
концепции за проектни 
предложения ръководителят 
на управляващия орган на 
водещата програма съгласува и 
доклада по чл. 20 ал. 3. 

 

ГЛАВА 2  
РАЗДЕЛ 1  
Правила за 
оценяване на 
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я 
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Член 22 
При извършване на 
предварителен подбор на 
концепции за проектни 
предложения в 10-дневен срок 
от получаването на доклада по 
чл. 20, ал. 3 ръководителят на 
управляващия орган изпраща 
писмена покана на одобрените 
кандидати, в която посочва 
срока за подаване на проектни 
предложения, и уведомява 
кандидатите, чиито концепции 
за проектни предложения са 
отхвърлени. 
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правила за 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
програмите, 
финансирани 
от 
Европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове за 
периода 2014-
2020 г. от 
13.04.2020 

 

ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 2 
 Оценяване 
при директно 
предоставяне 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 23 
 Поканата за участие в 
процедура чрез директно 
предоставяне се изпраща на 
конкретните бенефициенти 
заедно с документите по чл. 5, 
ал. 1 и се публикува в ИСУН 
2020 и на интернет страницата 
на съответната програма, 
съответно на всяка от 
програмите, по които се 
предоставя финансовата 
помощ за интегрирани 
проектни предложения. 
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ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 2 
 Оценяване 
при директно 
предоставяне 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 24 
1. При процедура чрез 
директно предоставяне се 
извършва оценка на: проектно 
предложение, включително 
интегрирано проектно 
предложение, проектно 
предложение за системен 
проект, финансов план за 
бюджетна линия, голям проект 
по смисъла на чл. 100 от 
Регламент (ЕС) № 1303/ 2013, 
съвместен план за действие по 
смисъла на чл. 104 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 с 
включени в него проектни 
предложения по ред, 
определен в документите по 
чл. 5, ал. 1, т. 1 
2. В документите по чл. 5, ал. 1, 
т. 1 като задължителен елемент 
на оценяването по ал. 1 се 
предвижда оценка на 
административния, 
финансовия и оперативния 
капацитет на конкретния 
бенефициент за изпълнение на 
съответния проект. 
3. При оценка на съвместен 
план за действие се оценява 
съответствието на конкретния 
бенефициент с изискванията по 
чл. 104, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 1303/2013 и 
съответствието на съвместния 
план за действие с 
изискванията на чл. 106 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, с 
целите на съответната 
програма и с проектните 
предложения, включени в него. 
4. Оценяването на проектно 
предложение, на голям проект 
и на съвместен план за 
действие се извършва в срок до 
3 месеца от датата на 
подаването им или от крайния 
срок за подаването им, ако 
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такъв е посочен в документите 
по чл. 5, ал. 1, т. 1. 
5. Оценяването на проектно 
предложение за системен 
проект и на финансов план за 
бюджетна линия се извършва в 
срок до 1 месец от датата на 
подаването им. 
6. Лицата, които извършват 
оценките по ал. 4 и 5, трябва да 
притежават необходимата 
квалификация и 
професионална компетентност 
за изпълнение на задачите и да 
спазват изискванията по чл. 16, 
ал. 2. 
7. В оценяването на 
интегрирани проектни 
предложения участват 
представители на 
управляващите органи на всяка 
от програмите, по които се 
предоставя финансовата 
помощ. 
8. При установяване на 
нередовности, непълноти 
и/или несъответствия на 
документите по ал. 1 
съответният  управляващ орган 
изпраща на конкретния  
бенефициент уведомление за 
установените нередовности, 
непълноти и/или 
несъответствия и определя 
разумен срок за тяхното 
отстраняване, който не може 
да бъде по-кратък от една 
седмица. Уведомлението 
съдържа и информация, че 
неотстраняването им в срок 
може да доведе до 
прекратяване на 
производството по отношение 
на конкретния бенефициент. 
Срокът по ал. 4 и 5 спира да 
тече до датата на тяхното 
отстраняване. 
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ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 2 
 Оценяване 
при директно 
предоставяне 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 25 
1. При наличие на положителен 
резултат от оценяването 
ръководителят на 
управляващия орган в 
едноседмичен срок от 
приключване на оценяването 
взема решение за:  
      1. изпращане на голям 
проект по смисъла на чл. 100 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за: 
            а) оценка от независими 
експерти съгласно чл. 101, ал.3 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 
и за нотификация съгласно чл. 
102, параграф 1 от същия 
регламент;  
           б) одобряване от ЕК 
съгласно чл.102, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013;  
           в) одобряване и 
нотификация на ЕК съгласно чл. 
103, параграфи 2-4 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013; 
      2. изпращане на съвместен 
план за действие за 
одобряване от Европейската 
комисия по реда на чл. 107 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.  
2. Управляващият орган 
изпраща големия проект 
съответно съвместния план за 
действие, в едноседмичен срок 
от  решението по ал. 1.  
3. В случаите по ал. 1, т. 1, 
буква „б“ и т. 2, при получаване 
на коментари от страна на 
Европейската комисия по 
големия проект, съответно по 
съвместния план за действие, 
управляващият орган ги 
изпраща незабавно на 
бенефициента. В тези случаи 
преработеният голям проект, 
съответно съвместен план за 
действие, и, когато е 
необходимо, преработените 
проектни предложения, 
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включени в него, се подават 
повторно до управляващия 
орган в определен от него 
разумен срок. 
4. Ръководителят на 
управляващия орган взема 
решение за изпращане на 
изменения голям проект, 
съответно съвместен план за 
действие и обхванатите от него 
проектни предложения, на ЕК в 
45-дневен срок от 
получаването им от 
бенефициента. 
5. В рамките на срока по ал. 4 
управляващият орган извършва 
оценка на степента на 
отразяване на получените от 
страна на ЕК коментари. При 
необходимост големият 
проект, съответно съвместният 
план за действие и обхванатите 
от него проектни предложения, 
могат да бъдат връщани 
мотивирано на кандидата до 
отразяване на коментарите 
и/или до отстраняване на 
констатирани други непълноти 
или нередности.  
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ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 3 
Осигуряване 
информация 
и публичност 
при 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 26 
1. За осигуряване на 
информация и публичност при 
предоставянето на 
безвъзмездна финансова 
помощ управляващият орган 
ежегодно изготвя  индикативна 
годишна работна програма за 
следващата календарна 
година. 
2. Индикативната годишна 
работна програма включва 
планираните процедури за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ и се 
разработва съгласно образец, 
утвърден от зам. министър-
председателя по европейските 
фондове и икономическата 
политика. 
3. Проектът на индикативна 
годишна работна програма се 
публикува за коментари на 
електронната страница на 
съответната програма и на 
Единния информационен 
портал не по-късно от 1 
октомври всяка година за срок 
20 дни.  
4. След изтичането на срока по 
ал. 3 Съветът за координация 
при управлението на 
средствата от ЕС съгласува 
проектите на индикативни 
годишни работни програми по 
всички програми по чл. 1, т. 1, 
като разглежда едновременно 
представените проекти на свое 
заседание. 
5. След съгласуването по ал. 4 
проектът на индикативна 
годишна работна програма се 
съгласува от Комитета за 
наблюдение на съответната 
програма.  
6. При съгласуването по ал. 4 и 
5 проектът на индикативната 
годишна работна програма се 
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разглежда от съответния орган 
заедно с информация за 
коментарите, получени по реда 
на ал. 3, и за степента на 
отразяването им. 
7. Съгласуваната от съответния 
комитет за наблюдение 
индикативна годишна работна 
програма се публикува за 
информация на интернет 
страницата на съответната 
програма и на портала по ал. 3 
не по-късно от 30 ноември 
всяка година. 
8. Измененията на  
индикативната годишна 
работна програма се съгласуват 
от съответния комитет за 
наблюдение при:  
     1. включване на нова 
процедура; 
     2. отменяне на планирана 
процедура; 
     3. промяна по отношение на 
конкретна процедура, свързана 
с: 
        а) целите ѝ; 
        б) начина на провеждането 
ѝ чрез директно предоставяне 
или чрез подбор; 
        в) общия размер на 
финансовата помощ по 
процедурата при промяна с 
повече от 30 на сто спрямо 
първоначално заложения; 
       г) допустимите кандидати; 
       д) максималния процент на 
съфинансиране. 
9. Извън случаите по ал. 8 
измененията в индикативните 
годишни работни програми се 
изпращат на Комитета за 
наблюдения за информация.  
10. Всички изменения в 
индикативната годишна 
работна програма се 
публикуват на електронната 
страница на съответната 
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програма и на Единния 
информационен портал, като 
измененията по ал. 8 се 
публикуват в едноседмичен 
срок от съгласуването им. 

 

ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 3 
Осигуряване 
информация 
и публичност 
при 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 27 
 Управляващият орган 
организира координирано с 
мрежата от информационни 
центрове по чл. 20, ал. 1 от 
ЗУСЕСИФ разяснителна 
кампания, насочена към 
потенциалните бенефициенти, 
в рамките на 30 дни от датата 
на публикуване на обявата за 
откриване на процедурата. 

 

ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 3 
Осигуряване 
информация 
и публичност 
при 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

 2020 

Член 28 
До 14 дни от датата на 
сключване на 
административния договор, 
съответно издаването на 
заповедта за предоставяне на 
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предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 

ната 
комиси

я 

безвъзмездна финансова 
помощ, на интернет страницата 
на съответната програма, а при 
интегрирани проекти на 
интернет страницата на 
водещата програма, в ИСУН 
2020 и на Единния 
информационен портал се 
публикува информация 
относно предоставената 
финансова помощ в 
съответствие с изискванията, 
посочени в приложение XII, т. 1 
„Списък на операциите към 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

 

ГЛАВА 2 
РАЗДЕЛ 3 
Осигуряване 
информация 
и публичност 
при 
предоставяне 
на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 29 
 До 30 дни от датата на 
сключване на 
административния договор, 
съответно издаването на 
заповедта за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ, управляващият орган 
организира въвеждащо 
обучение за бенефициентите 
за изпълнение на проектите по 
съответната процедура, с  
изключение на случаите, в 
които бенефициентът изрично 
е заявил, че няма да се 
възползва от тази възможност. 
При необходимост областните 
информационни центрове 
подпомагат управляващия 
орган в изпълнението на тази 
дейност. 
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Допълнителн
и разпоредби 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Пар. 1. По смисъла на 
постановлението:  
1. „Асоциирани партньори на 
кандидатите за безвъзмездна 
финансова помощ” са всички 
физически и юридически лица 
и техни обединения, които са 
заинтересовани от 
реализирането на проекта и 
участват в изпълнението на 
дейностите по него, но не 
разходват средства от 
безвъзмездната финансова 
помощ. 
2. „Водеща програма” е 
програмата, по която е 
определен най-голям финансов 
ресурс за  процедура за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за 
интегрирани проектни 
предложения. В случаите на 
операции, предвиждащи 
целенасочена подкрепа за 
устойчиво градско развитие в 
съответствие с чл. 7”, т. 2 от 
Регламент (ЕС) №  1301/2013 на 
ЕП и на Съвета от 17.12.2013 г. 
относно Европейския фонд за 
регионално развитие и 
специални разпоредби по 
отношение на целта 
„Инвестиции за растеж и 
работни места” и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
(ОВ L 347 от 20.12.2013 г.), 
водеща програма е оперативна 
програма „Региони в растеж”. 
3. „Кандидати за безвъзмездна 
финансова помощ” са всички  
ФЛ и ЮЛ и техни обединения, 
които кандидатстват за 
безвъзмездна финансова 
помощ чрез подаване на 
проектно предложение или на 
финансов план за бюджетна 
линия. 
4. „Оценка на 
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административното 
съответствие и допустимостта” 
е етап ст оценяването на 
проектното предложение, при 
който се извършва проверка 
относно формалното 
съответствие на проектното 
предложение и на 
допустимостта на кандидатите 
и проектните дейности. 
5. „Партньори на кандидатите 
за безвъзмездна финансова 
помощ“ са всички физически и 
юридически лица и техни 
обединения, които участват 
съвместно с кандидата в 
подготовката и/или 
техническото изпълнение на 
проекта или на предварително 
заявени във формуляра за 
кандидатстване дейности от 
проекта и разходват средства 
от безвъзмездната финансова 
помощ. 
6. „Техническа и финансова 
оценка” е оценка по същество 
на проектните предложения, 
която се извършва в 
съответствие с критериите за 
оценка на проектите. 
Пар. 2. Постановлението се 
прилага и при предоставяне на 
Безвъзмездна финансова 
помощ по програмата, 
финансирана от Евр. 
земеделски фонд за развитие 
на селските райони, доколкото 
друго не е предвидено в 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
ЕП и на Съвета от 17 декември 
2013 г. относно подпомагане на 
развитието на селските райони 
от Евр. земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета (ОВ, L 347/487) от 20 
декември 2013 г.) и Регламент 
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(ЕС) № 1306/2013 на ЕП и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно финансирането, 
управлението и мониторинга 
на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 352/78, 
(ЕО) № 165/94, (ЕС) 2799/98, 
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 
1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 
Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 
декември 2013 г.), в Закона за 
подпомагане на земеделските 
производители или в акт по 
неговото прилагане. 

 
Преходни и 
заключителни 
разпоредби 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Пар. 3. Постановление № 107 
на Министерския съвет от 2014 
г. за определяне на реда за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
програмите, съфинансирани от 
Европейския фонд за 
регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд на ЕС и 
Европейския фонд за морско 
дело и рибарство за периода 
2014-2020 г. се отменя. 
Пар. 4. Започналите и 
недовършени до влизането в 
сила на Закона за управление 
на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове производства по 
предоставянето на 
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безвъзмездна финансова 
помощ се довършват по реда 
на отмененото Постановление 
№ 107 на Министерския съвет 
от 2014 г. за определяне на 
реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, 
съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие,  
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд на ЕС и 
Европейския фонд за морско 
дело и рибарство за периода 
2014-2020 г.  
Пар. 5. Промени във 
вътрешните правила за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
отделните програми, които 
засягат функционалности на 
ИСУН 2020 се извършват в 
координация с дирекция 
„Централно координационно 
звено в администрацията на 
МС. 
Пар. 6. Конкурсът по чл 14 ал 1 
се обявява в 6-месечен срок от 
влизането в сила на 
постановлението. 
Пар. 7. Образецът по чл. 26, ал. 
2 се утвърждава в едномесечен 
срок от влизането в сила на 
постановлението. 
Пар. 8. Постановлението се 
приема на основание чл. 28, ал. 
1, т. 11 от ЗУСЕСИ. 

 

Решение 
№251  
За “промени в  
издадените 
“заповеди от 
министъра на 
здравеопазва
нето за 
извънредното 
положение 
във връзка с 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Министърът на 
здравеопазването да направи 
необходимите промени в 
издадените заповеди за 
извънредното положение, 
считано от 15 април 2020 г., с 
които да бъде осигурен 
безпрепятствен достъп на 
транспортните средства, 
превозващи сезонни 
земеделски работници до 
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осигуряване 
на 
безпрепятстве
н достъп на 
транспортните 
средства, 
превозващи 
сезонни 
земеделски 
работници до 
обработваеми
те 
селскостопанс
ки площи 
 От 13.04.20 

обработваемите 
селскостопански площи. 
2. Транспортните средства по т. 
1 да бъдат дезинфекцирани в 
населените места, от които 
тръгват работодателите да 
осигуряват на работниците 
лични предпазни средства - 
маски и ръкавици. 
З. Водачите на транспортни 
средства, превозващи сезонни 
работници, да се легитимират 
със служебни бележки, 
издадени от юридически лица 
със съответния предмет на 
дейност или от регистрирани 
земеделски стопани, които да 
съдържат маршрута и списък 
на пътниците. 

 

Постановлени
е № 70 на МС 
За 
осигуряване 
на основни 
групи храни, 
произведени 
на 
територията 
на РБ, в 
търговските 
обекти, 
представлява
щи вериги от 
магазини  от 
14.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 1 
1. В търговските обекти, 
представляващи вериги от 
магазини за самообслужване, 
за продажба на дребно на 
храни 
и нехранителни стоки, където 
търговията се извършва от 
името и за сметка на едно лице 
и сградите и съоръженията 
представляват комплексен 
обект, и които разполагат с 
обекти в повече от 3 
административни области на 
територията на страната, 
задължително се обособяват 
места, в които се предлагат 
мляко и млечни продукти от 
българско сурово мляко; риба 
и рибни продукти; прясно месо 
и яйца, отговарящи на 
изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 853/2004 на ЕП и на Съвета 
от 29.04.2004 г. относно 
определяне на специфични 
хигиенни правила за храните от 
животински произход; пчелен 
мед; пресни сезонни плодове и 
зеленчуци, произведени ог 
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регионални производители. 
Местата за продажба следва да 
са с площ - достатъчна за 
излагане и продажба на 
съответните хранителни 
продукти, както и да са 
обозначени по подходящ 
начин, от който да е видно, че 
предлаганите продукти са 
регионално производство. 
2. Освен продуктите по ал. 1, в 
обособените места за 
продажба могат да се 
предлагат и други хранителни 
продукти, 
произведени от регионални 
производители.  
3.Регионални производители 
са производители или групи/ 
организации на производители 
с място на осъществяване на 
дейността на територията на 
административната област, в 
която се намира съответният 
търговски обект, или на 
територията на съседна 
граничеща с нел 
административна област и 
които: 
      1.са регистрирани съгласно 
чл. 7 от Закона за подпомагане 
на земеделските 
производители, или  
      2. притежават обект за 
производство, регистриран 
съгласно чл. 12 от Закона за 
храните.  
За административни области 
София-град и София-област за 
съседни се считат областите, 
граничещи със София-област, 
както и област Пловдив. 
4. Хранителните продукти по 
ал. 1 и 2 се закупуват директно 
от регионалните 
производители, като от тях не 
се изискват никакви плащания 
във връзка с предлагането на 
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продуктите за продажба. 
5. Заплащането на закупените 
хранителни продукти по ал. 1 и 
2 се извършва до 14 дни от 
предаването им от 
регионалните производители 
на търговеца.  

 

Постановлени
е № 70 на МС 
За 
осигуряване 
на основни 
групи храни, 
произведени 
на 
територията 
на РБ, в 
търговските 
обекти, 
представлява
щи вериги от 
магазини  от 
14.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 2 
1. В търговските обекти по чл. 
1, ал. 1 задължително се 
предлагат мляко и млечни 
продукти, произведени изцяло 
от българско сурово мляко в 
предприятия от група 12, 
секция ТХ от Националния 
електронен регистър на 
обектите за производство и 
търговия на едро и дребно с 
храни от животински и 
неживотински произход на 
Българската агенция по 
безопасност на храните. 
2. Количествата от мляко и 
млечни продукти по чл. 1, ал. 1, 
произведени от регионални 
производители и количествата 
по ал. 1, произведени изцяло 
от българско сурово мляко, 
които се предлагат в 
търговския обект, общо не 
могат да бъдат по- малко от 90 
на сто от целия асортимент от 
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мляко и млечни продукти, 
предлагани в обекта. 

 
Заключителни 
разпоредби 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Постановлението се приема 
на основание на чл. 6, т. 2 от 
Закона за нормативните актове 
и във връзка със Закона за 
мерките и действията по време 
на извънредното положение, 
обявено с решение на НС от 13. 
03.2020 г. 
2. Търговските обекти по чл. 1, 
ал. 1 привеждат дейността си в 
съответствие с настоящото 
постановление в 14-дневен 
срок от приемането му. 
3. Контролът по изпълнението 
на постановлението се възлага 
на Българската агенция по 
безопасност на храните. При 
изпълнение на контролните си 
правомощия изпълнителният 
директор на Българската 
агенция по безопасност на 
храните издава заповеди. 
4. Постановлението влиза в 
сила от деня на обнародването 
му в „Държавен вестник“ и се 
прилага до 31.12.2020 г.  
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Постановлени
е № 87 на МС 
За изменение 
на 
постановлени
е № 70 
осигуряване 
на основни 
групи храни, 
произведени 
на 
територията 
на РБ, в 
търговските 
обекти, 
представлява
щи вериги от 
магазини  от 
30.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. В наименованието на 
постановлението думите „в 
търговските обекти, 
представляващи вериги от 
магазини“ се заменят с „във 
веригите от магазини, 
представляващи търговски 
обекти“. 
2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:  
„(1) Във веригите от магазини, 
представляващи търговски 
обекти за самообслужване за 
продажба на дребно на храни 
и нехранителни стоки, където 
търговията се извършва от 
името и за сметка на едно 
лице, сградите и  
съоръженията представляват 
комплексен обект, които 
разполагат с 10 и повече 
търговски обекта на 
територията на страната, 
задължително се обособяват 
места, в които се предлагат: 
мляко и млечни продукти от 
българско сурово мляко; риба 
и рибни продукти; прясно месо 
от едри и дребни преживни 
животни и яйца, отговарящи на 
изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 853/2004 на ЕП и на Съвета 
от 29.04. 2004 г. относно 
определяне на специфични 
хигиенни правила за храните от 
животински произход; пчелен 
мед; пресни сезонни плодове и 
зеленчуци, произведени от 
регионални производители. 
Местата за продажба следва да 
са с площ достатъчна за 
излагане и продажба на 
съответните хранителни 
продукти, както и да са 
обозначени по подходящ 
начин, от който да е видно, че 
предлаганите продукти са 
регионално производство. 
 3. В Заключителните 
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разпоредби се правят следните 
изменения: 
     1. В пар. 1 думите „във 
връзка със“ се заменят с „чл. 
16а, ал. 1 от"  
     2. Пар. 3 се изменя така:  
Пар. 3. контролът по 
изпълнение за 
постановлението се 
осъществява от Българската 
агенция по безопасност на 
храните. За неспазване на 
изискванията на 
постановлението се налагат 
санкции съгласно чл. 16а, ал.2 
от Закона за мерките и 
действията неща, време на 
извънредното положение, 
обявено с решение на НС. от 
13.03.2020 г. Установяването на 
нарушенията и издаването на 
наказателните постановления 
се извършва съгласно чл. 16а, 
ал. 3 от същия закон. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
4.Постановлението влиза в 
сила от деня на обнародването 
му в „Държавен вестник“. 

 

Решение 
№256 
За  даване на 
съгласие за 
преразпредел
ение на 
приноса от 
европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове 
чрез 
прехвърляне 
на средства 
между 
оперативните 
програми 
2014 - 2020 г. 
за подкрепа 
на мерки за 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Дава съгласие за 
преразпределение на приноса 
от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове чрез 
прехвърляне на средства 
между оперативните програми 
2014 - 2020 г. за осигуряване на 
финансова подкрепа на мерки 
за минимизиране на 
отрицателните последици от  
епидемичното 
разпространение на Covid-19, 
както следва: 
    а) от оперативна програма 
„Добро управление“ се 
прехвърлят 105 000 000 лева от 
Европейския социален фонд 
към оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“; 
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минимизиран
е на 
отрицателните 
последици от  
епидемичното 
“разпростране
ние на covid-
19 
от 14.04.20 

    б) от оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ се 
прехвърлят 28 790 507 лева от 
Европейския социален фонд 
към оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“; 
    в) от оперативна програма 
„Околна среда“ се прехвърлят 
49 453 000 лева от Европейския 
фонд за регионално развитие 
към оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“; 
    г) от оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ се прехвърлят 
48 666 000 лева от Европейския 
социален фонд към ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ фонд за регионално 
развитие към оперативна 
програма „иновации и 
конкурентоспособност“ 
   д) от оперативна програма 
"Наука и образование за 
интелигентен растеж" се 
прехвърлят а 2 155 642 лева от 
Европейски фонд за 
регионално развитие към 
оперативна програма 
„иновации и 
конкурентоспособност.   
2. Управляващите органи на 
оперативните програми по т. 1 
да предприемат незабавни 
действия по изменението на 
съответните елементи на 
програмите и последващото им 
одобряване. 
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Решение 
№319 за 
допълнение 
на Решение 
№256 
За  даване на 
съгласие за 
преразпредел
ение на 
приноса от 
европейските 
структурни и 
инвестиционн
и фондове 
чрез 
прехвърляне 
на средства 
между 
оперативните 
програми 
2014 - 2020 г. 
за подкрепа 
на мерки за 
минимизиран
е на 
отрицателните 
последици от  
епидемичното 
“разпростране
ние на covid-
19 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

В т. 1 се създават букви „е“ и 
„ж“: 
„е) от Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ се прехвърлят 
113 912 104 лева от 
Кохезионния 
фонд към Европейския фонд за 
регионално развитие и 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“; 
ж) от Оперативна програма 
„Околна среда“ се прехвърлят 
20 400 000 лева от Кохезионния 
фонд към Европейския фонд за 
регионално развитие и 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 

 

Извлечение от 
протокол 25 
от Заседание 
на МС 
29.04.20 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

 1. Одобрява изложената в 
доклада на вносителя позиция 
на Република България за 
участие във видеоконференция 
по транспорт на ЕС относно 
въздействието на болестта 
COVID-19 върху транспорта, 
която ще се проведе на 29 
април 2020 г.  
 2. Министърът на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията или 
упълномощени от него 
длъжностни лица да вземат 
участие във 
видеоконференцията по т. 1 и 
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съобразно хода на дискусията 
да представят позицията на РБ. 

 

Решение 
№256 
за одобряване 
проект на 
споразумение 
между  МЗ и 
Bioneer 
Corporation - 
Република 
Корея, за 
доставка на 
машини за 
автоматична 
екстракция 
Exiprep 16 Dх, 
тестове за 
екстракция 
Exiprep Dx viral 
DNA/RNA kit  
за COVID-19 и 
инсталация и 
техническа 
поддръжка 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява проекта на 
Споразумение между МЗ и 
Bioneer Corporation - Република 
Корея, за доставка на машини 
за автоматична екстракция 
Exiprep 16 Dх , тестове за 
екстракция Exiprep 16 Dх за 
COVID-19 и инсталация и 
техническа поддръжка като 
основа за водене на преговори. 
2. Упълномощава министъра на 
здравеопазването да проведе 
преговорите и да подпише 
споразумението по т. 1 за 
закупуване на 6 машини за 
автоматична екстракция 
Exiprep 16 Dх, 320 комплекта за 
екстракция  Exiprep Dx viral 
DNA/RNA kit  за COVID-19 
(всеки съдържащ по 96 теста) и 
6 за инсталация и техническа 
поддръжка на обща стойност 
310 320 щатски долара. 
З. МС дава съгласие да се 
заплатят допълнително 
транспортните разходи и 
прилежащите мита, данъци и 
такси. 
4. МС дава съгласие 
споразумението по т. 1 да 
влезе в сила от датата на 
подписването му без 
последващо утвърждаване. 

 

Решение № 
296 
За одобряване 
на 
актуализацият
а за 2020 г. на 
Националната 
програма за 
реформи на 
РБ  в  

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява актуализацията за 
2020 г. на Националната 
програма за реформи на 
Република България в 
изпълнение на Стратегия 
„Европа 2020" съгласно 
приложението. 
 2. На основание чл. 105, ал, 3 
от Конституцията на РБ, 
актуализацията за 2020 г. на 
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изпълнение 
на стратегия 
„Европа 2020“ 

Националната програма за 
реформи на РБ да се изпрати 
на НС за сведение. 
3. Министърът на външните 
работи да организира 
представянето на документа по 
т. 1 пред ЕК. 

  

Националната 
програма за 
реформи на 
РБ 

МС     2020 Цялата е качена в документа 

 

Решение № 
303 
За одобряване 
на 
Конвергентнат
а програма на 
Република 
България 
(2020-2023 г.) 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява Конвергентната 
програма на Република 
България (2020-2023 г.) 
съгласно приложението. 
2. На основание чл. 105, ал. 3 от 
Конституцията на Република 
България Конферентната 
програма на Република 
България (2020-2023 г.) да се 
изпрати на Народното 
събрание за сведение. 
3. Заместник министър-
председателят по 
правосъдната реформа и 
министър на външните работи 
да организира представянето 
на документа по т. 1 пред ЕК. 
4. Съгласно 8 8, ал. 2 от 
Заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. 
макроикономическата 
прогноза и средносрочната 
бюджетна прогноза се считат 
за одобрени. 

  

Конвергентна
та програма 
на Република 
България 
(2020-2023 г.) 

МС     2020 Цялата е качена в документа 
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Решение № 
304 
За прилагане 
на 
облекчителни 
мерки, 
предвидени в 
чл. 6 б от 
Закона за 
мерките и 
действията по 
време на 
извънредното 
положение 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Дава съгласие до отмяната 
на извънредното положение 
министрите, областните 
управители и ръководителите 
на други ведомства, 
предоставили под наем или за 
ползване имоти - държавна 
собственост, по своя преценка 
да приемат решения, 
съответно да издават заповеди, 
за намаляване размера на 
вноските за наем и за ползване 
или за освобождаване от 
заплащането им изцяло или 
частично от ФЛ и ЮЛ - 
наематели или ползватели, 
които са ограничили или 
преустановили дейността си 
вследствие на мерките и 
ограниченията, наложени по 
време на извънредното 
положение. 
2. Обстоятелствата по т. 1 се  
установяват чрез 
предоставянето на финансови 
и други съотносими документи, 
удостоверяващи 
ограничаването или 
преустановяването на 
дейността на ФЛ и ЮЛ - 
наематели или ползватели. 
3. Облекчителните мерки по т. 
1 да се прилагат за времето, 
през което ФЛ и ЮЛ - 
наематели или ползватели, са 
преустановили или ограничили 
своята дейност в съответните 
имоти - държавна собственост, 
в срока на извънредното 
положение , обявено с 
решение на НС на 13.03.2020 г. 
и въведението 
ограничителните 
противоепидемични мерки 
срещу Covid - 19. 
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Решение № 
310 
За одобряване 
на Програма 
за портфейлни 
гаранции в 
подкрепа на 
ликвидността 
на микро-, 
малките и 
средните 
предприятия 
(МСП), 
пострадали от 
извънредната 
ситуация и 
епидемията от 
Covid - 19 и 
възлагане на 
изпълнението 
ѝ на 
"Българска 
банка за 
развитие" АД 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

На основание чл. 8, ал. 3 от 
Устройствения правилник на 
МС и на неговата 
администрация във връзка с 
Решение на НС от 13 март 2020 
г. за обявяване на извънредно 
положение (ДВ, бр. 22 от 2020 
г.), в изпълнение на чл. 1, ал. 2 
и 3 от Постановление № 52 на 
МС от 26 март 2020 г. за 
одобряване на промени по 
бюджета на Министерството на 
икономиката за 2020 г. във 
връзка с увеличаване капитала 
на търговско дружество (ДВ, 
бр. 30 от 2020 г.) т. 5 и 6 от 
Решение № 215 на МС от 2020 
г. за увеличаване на 
акционерното участие на 
държавата в капитала на 
„Българска банка за развитие“ 
АД - гр. София 
 
1. Одобрява Програмата за  
портфейлни гаранции в 
подкрепа на ликвидността на 
микро-, малки и средни 
предприятия (МСП), 
пострадали от извънредната 
ситуация и епидемията от 
Covid-19 съгласно 
приложението с бюджет 500 
млн. лева. 
2. Възлага изпълнението на 
програмата по т. 1 на 
„Българска банка за развитие“ 
АД, като обезпечаването на 
програмата да бъде за сметка 
на средствата от увеличението 
на капитала на банката 
съгласно Решение № 215 на 
Министерския съвет от 2020 г.  

  

Програма за 
портфейлни 
гаранции в 
подкрепа на 
ликвидността 
на микро-, 

МС     2020 

Цялата е качена в документа 
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малките и 
средните 
предприятия 
(МСП), 
пострадали от 
извънредната 
ситуация и 
епидемията 
от Covid - 19 

 

Решение № 
216 
за 
увеличаване 
на 
акционерното 
участие на 
държавата в 
капитала на 
„Българска 
банка за 
развитие“ АД 
 от 27.03.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1.Дава съгласие държавата да 
увеличи акционерното си 
участие в капитала на 
„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ“ АД чрез парични 
вноски на обща стойност до 
700 000 000 лв.  
2. Увеличаването на капитала 
да се извърши на етапи. 
Конкретният размер на всяко 
увеличение на капитала се 
определя от министъра на 
икономиката в зависимост от 
нуждите за изпълнение на 
мерките за подпомагане на 
икономиката във връзка с 
епидемията от Covid-19, след 
мотивирано предложение на 
банката. 
3. увеличаването на капитала 
по т. 2, за всеки конкретен 
случай, да се формира от 
предоставените постановление 
№ 52 на МС от 2020 г средства 
по бюджета на Министерството 
на икономиката за 2020 г. 
4. Министърът на икономиката 
като упражняващ правата на 
държавата в Общото събрание 
на акционерите на „БЪЛГАРСКА 
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, за 
всеки конкретен случай на 
увеличаване на капитала 
предприема действия за 
вземане на решение от Общото 
събрание за увеличаване на 
капитала на дружеството с 
парична вноска чрез издаване 
на нови поименни безналични 
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акции с номинална стойност 
100 лв. всяка, при условията на 
чл. 195 от Търговския закон. 
5. Средствата от 
"увеличаването на капитала на 
„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ” АД да се използват 
за изпълнение 
на мерки за подпомагане на 
икономиката във връзка с 
епидемията от Covid-19, в т.ч. 
за издаване на портфейлни 
гаранции към банките, които 
да им позволяват да 
предоставят по-гъвкави 
условия за бизнес кредити за 
определен период, при 
определени условия и при 
индивидуална преценка на 
всеки конкретен случай. 
6. Мерките за подпомагане на 
икономиката по т. 5 и 
механизмът за тяхното 
изпълнение се приемат с 
решение на МС по 
предложение на министъра на 
икономиката след решението 
на ЕК по т. 7, буква „а“.  
7. Средствата от увеличаването 
на капитала по т. 1 се използват 
само за изпълнение на мерките 
по т. 5, като: 
     а) увеличаването на 
капитала със средствата по т. 1 
и изпълнението на мерките по 
т. 5 се осъществява след 
получаване на положително 
решение от ЕК или на решение, 
че помощта не е държавна 
помощ по смисъла на чл. 107, 
ал. 1 от Договора за 
функционирането на ЕС;  
     б) администратор на 
помощта по т. 1 е министърът 
на икономиката; 
     в) администратор на 
помощта по т. 1 е министърът 
на икономиката чрез 
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„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ” АД;  
     г) министърът на 
икономиката съвместно с 
„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ” АД да изготви 
уведомление по реда на чл. 
108, ал. 3 от Договора за 
функционирането на ЕС и да 
предостави на министъра на 
финансите необходимата 
информация за изпращане на 
уведомлението до ЕК;  
     д) министърът на финансите 
уведомява ЕК по реда на 
Закона за държавните помощи. 
8. Контролът върху 
изпълнението на решението се 
възлага на министъра на 
икономиката. 

 

Решение № 
253 
За одобряване 
на Програма 
за 
гарантиране 
на безлихвени 
кредити в 
защита на 
хора, лишени 
от 
възможността 
да полагат 
труд поради 
пандемията от 
Covid-19 и за 
възлагане 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1.Одобрява Програмата за 
гарантиране на безлихвени 
кредити в защита на хора, 
лишени от възможността да 
полагат труд поради 
пандемията от Covid-19  
съгласно приложението с 
бюджет 200 млн. лева. 
2 Възлага изпълнението на 
програмата по т. 1 на 
„Българска банка за развитие“ 
АД, като обезпечаването на 
програмата да бъде за сметка 
на средствата от увеличението 
на капитала на банката 
съгласно Решение № 215 на МС 
от 2020 г. 
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изпълнението 
ѝ на 
„Българска 
банка за 
развитие“ АД 
от 14.04.2020 

  

 Програма за 
гарантиране 
на 
безлихвени 
кредити в 
защита на 
хора, лишени 
от 
възможността 
да полагат 
труд поради 
пандемията 
от Covid-19  

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

  2020 

Цялата е качена в документа 

 

Решение № 52 
За одобряване 
на промени по 
бюджета на 
Министерство
то на  
икономиката 
за 2020 г. във 
връзка с 
увеличаване 
капитала на 
търговско 
дружество  
от 26.03.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

Член 1 
1. Одобрява промени по 
бюджета на Министерството на 
икономиката за 2020 г. за 
допълнителни плащания в 
частта на финансирането на 
бюджетното салдо за сметка на 
централния бюджет в размер 
до 700 000 000 лв. за 
увеличаване капитала на 
„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА 
РАЗВИТИЕ” АД, гр. София, като 
средствата ще бъдат 
предоставяни на етапи в 
зависимост от нуждите за 
изпълнение на мерките за 
подпомагане на икономиката 
във връзка с епидемията от 
COVID-19 и предвиденото за 
това увеличаване на е капитала 
на банката. 
2. Средствата от увеличаването 
на капитала на „БЪЛГАРСКА 
БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД да се 
използват за изпълнение на 
мерки за подпомагане на 
икономиката във връзка с 
епидемията от COVID-19, в т.ч. 
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за издаване на портфейлни 
гаранции към банките, които 
да им позволяват да 
предоставят по-гъвкави 
условия за бизнес кредити за 
определен период при 
определени условия и 
индивидуална преценка на 
всеки конкретен случай. 
3. Мерките за подпомагане на 
икономиката по ал. 2 и 
механизмът за тяхното 
изпълнение се приемат с 
решение на Министерския 
съвет по предложение на 
министъра на икономиката 
след получаване на 
положително решение от ЕК 
или на решение, че помощта не 
е държавна помощ по смисъла 
на чл. 107, ал. 1 от Договора за 
функционирането на ЕС. 
Член 2 
 Министърът на икономиката 
да извършва съответните 
промени по бюджета на 
Министерството на 
икономиката за 2020 г. на 
фактическа основа и да 
уведомява министъра на 
финансите. 
Член 3 Министърът на 
финансите да извършва 
произтичащите от чл.2 във 
връзка с чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2020 г.  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Постановлението се приема 
на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 
от Закона за публичните 
финанси.  
2. Изпълнението на 
постановлението се възлага на 
министъра на икономиката. 
3.  Постановлението влиза в 
сила от деня на обнародването 
му в „Държавен вестник“. 
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Решение № 
311 
за одобряване 
проект на 
изменение на 
оперативна 
програма 
„Наука и 
образование 
за 
интелигентен 
растеж" 2014-
2020 г. от 
08.05.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява проект на 
изменение на Оперативна 
програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г. съгласно 
приложението. 
2. Упълномощава 
ръководителя на 
Управляващия орган на 
оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г. да внесе 
проекта на изменение на 
оперативната програма по т. 1 
в ЕK. 
3. Възлага на ръководителя на 
Управляващия орган на 
Оперативната програма „Наука 
и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г. да 
проведе преговорите за 
окончателно одобряване е от 
ЕK на изменението на 
програмата по т. 1 

 

Решение № 
320 
за одобряване 
проект на 
изменение на 
оперативна 
програма 
„Наука и 
образование 
за 
интелигентен 
растеж" 2014-
2020 г., 
съфинансиран
а от 
Европейския 
фонд за 
регионално 
развитие на ЕС 
и от 
държавния 
бюджет 
 от 13.05.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

1. Одобрява проекта за 
изменение на Оперативна 
програма „Иновации и  
конкурентоспособност“ 2014-
2020 г., съфинансирана от 
Европейския фонд за 
регионално развитие на 
Европейския съюз и от 
държавния бюджет, съгласно 
приложението. 
2. Упълномощава 
ръководителя на 
Управляващия орган на 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014- 
2020 г. да представи проекта за 
изменение на програмата по т. 
1 на ЕК. 
З. Възлага на ръководителя на 
Управляващия орган на 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-
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2020 г. да проведе преговорите 
до окончателното одобрение 
от ЕК на изменението на 
програмата по т. 1. 

 

Решение № 
323 
за 
предоставяне, 
в контекста на 
извънредни  
обстоятелства 
поради 
пандемията от 
Covid-19, на 
хуманитарна 
помощ по 
двустранна и 
многостранна 
линия на обща 
стойност 860 
568 лева 
 от 13.05.2020 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

 
1. Одобрява предоставянето на 
принос в размер 195 583 лв 
(100 000 евро) по линия на 
Глобалния отговор “(срещу 
коронавируса за разработване 
и разпространение на ваксина 
срещу Covid-19. 
2.Одобрява предоставянето на 
принос в общ размер 469 401 
лева (240 000 евро) по линия на 
Глобалния план за 
хуманитарен отговор срещу 
Covid-19, който да бъде 
разпределен, както следва: 
    а) 97 7192 лева (50 000  евро) 
за изпълнение на глобалния 
призив на УНИЦЕФ за 
хуманитарни действия по 
линия на 
Covid-19, целево насочени към 
Сирия; 
    б) 39 117 лв (20 000 евро) 
към Фонда на ООН по 
населението, целево насочени 
за проект в Сирия; 
    в) 97 192 лева (50 000 евро) 
към Хуманитарния фонд за 
Украйна; 
    г) 97 792 лева (50 000 евро) 
към Хуманитарния фонд за 
Йемен; 
    д) 136 908 лева (70 000 евро) 
за изпълнение на Плана за 
стратегическа подготовка и 
отговор на Covid-19 на 
Агенцията на ООН за 
подпомагане на палестинските 
бежанци. 
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Одобрява предоставянето на 
принос в общ размер 146 088 
лева (75 000 евро) по линия на 
извънредния апел на 
Международното движение за 
Червения кръст и Червения 
полумесец, който да бъде 
разпределен, както следва: 
     а) 97 1792 лева (50 000 евро) 
към Международния комитет 
на Червения кръст, целево 
насочени към Украйна; 
     б) 48 896 лева (25 000 евро) 
към Международния комитет 
на Червения кръст, целево 
насочени към Афганистан. 
4. Одобрява предоставянето на 
принос в размер 48 896 лева 
(25 000 евро) по линия на 
Глобалния план на 
Международната организация 
за миграция за стратегическа 
подготовка и реакция срещу 
Covid-19, целево насочен към 
Сирия. 
5. Разходите, свързани с 
изпълнението на решението, са 
за сметка на одобрените 
средства за официална помощ 
за развитие по бюджета на 
Министерството на външните 
работи за 2020 г. 
6. Изпълнението на решението 
се възлага на зам. министър-
председателя по правосъдната 
реформа и министър на 
външните работи. 

 

Решение № 
343 
за одобряване 
проект на 
изменение на 
оперативна 
програма 
„Околна среда 
2014 - 2020", 
съфинансиран
а от 

МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 2020 

 1. Одобрява проекта на 
изменение на Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 
2020 г.”, „съфинансирана от 
Европейския фонд за 
регионално развитие, 
Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и държавния 
бюджет, съгласно 
приложението. 
2. Упълномощава 
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Европейския 
фонд за 
регионално 
развитие на ЕС 
и от 
държавния 
бюджет 
 от 21.05.2020 

ръководителя на 
Управляващия орган на 
оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.” да 
предостави проекта на 
изменение на програмата по т. 
1 на ЕК. 
З. Възлага на ръководителя на 
Управляващия орган на 
оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.” да 
проведе преговорите за 
окончателното одобрение от 
ЕК на изменението на 
програмата по т. 1. 

              

 

Временна 
комисия за 
контрол на 
разходите на 
публичните 
средства, 
свързани с 
преодоляване
то на 
последствията 
от 
разпростране
нието на 
Ковид-19 - 
Молба за 
информация 
ДО 
МИНИСТЪРА 
НА 
ФИНАНСИТЕ 
Г-Н 
ВЛАДИСЛАВ 
ГОРАНОВ 

МФ 
Йордан 
Цонев 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

01 юни 2020 г. 

На 08.05.2020 г. Народното 
събрание със свое решение 
създаде Временна комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Ковид-
19. Във връзка с работата на 
Комисията на основание чл. 80 
от К. на РБ и чл. 115 от 
Правилника за организацията и 
дейността на НС, Ви молим да 
ни предоставите информация 
относно: 
 
1. Решения за пренасочване на 
бюджетни средства по мерки, 
свързани с борбата с кризата, 
предизвикана от коронавируса. 
2. Източници на финансиране 
на съответните мерки. 
3. Информация относно 
бюджетно изпълнение на 
съответните мерки към 
настоящия момент. 
4. Друга информация по Ваша 
преценка, свързана с 
разходване на публичен ресурс 
за борба с икономическите 
последствия от 
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разпространението на 
коронавирусната зараза. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЕРСТ

ВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

МФ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

01 юни 2020 г. 

 Тези неотложни мерки са 
свързани с необходимостта от 
увеличение на разходите за 
персонал (извънреден труд), 
командировъчни и издръжка 
на работници и служители в 
публичния сектор, които 
извършват или подпомагат 
дейности за борбата с 
разпространението на вируса. 
Друга част от основните 
приоритети са мерките за 
подкрепа на бизнеса, 
икономическата активност и 
заетостта, както и 
допълнителни социални мерки 
за закрила на уязвимите групи 
и обществото.   На този етап по 
мерките са взети следните 
решения за пренасочване на 
бюджетни средства: 
 
1. Очертаващата се 
невъзможност да бъдат 
постигнати заложените 
фискални цели с разчетите по 
Закона за държавния бюджет 
за 2020 г. (ЗДБРБ за 2020 г.) 
наложи изготвянето и 
приемането на Закон за 
изменение и допълнение (ЗИД) 
на ЗДБРБ за 2020 г. Причините 
за това са, от една страна, 
необходимост от осигуряване 
на допълнителни разходи в 
изпълнение на Закона за 
мерките и действията по време 
на действието на извънредното 
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положение. 
За запазване на работните 
места в страната е приета т. 
нар. мярка „60/40“, състояща 
се в поемане от страна на 
държавата на 60% от размера 
на осигурителния доход за 
месец януари и дължимите 
осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя на заетите в 
предприятия, чийто бизнес е 
пострадал в най-голяма степен 
от въведените извънредни 
мерки. С Постановление № 55 
от 30 март 2020 г. на МС са 
определени условията и реда 
за изплащане на компенсации 
на работодатели с цел 
запазване заетостта на 
работниците и служителите 
при извънредно положение. 
Обхватът от фирмите, които 
могат да се възползват от 
мярката е максимално 
разширен, като той покрива 
голям брой отрасли и 
браншове. Фирмите трябва да 
отговарят на условието спада в 
продажбите им спрямо същия 
период на предходната година 
да е минимум 20 %. 
Във връзка с обезпечаване на 
необходимия ресурс със ЗИД 
на ЗДБРБ за 2020 г. е изменен и 
Закона за държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 
за 2020 г., като разходите по 
бюджета на ДОО са увеличени 
с 1 млрд. лв. освен това, във 
връзка с прогнозирано 
неизпълнение на приходите от 
осигурителни вноски по 
бюджета на ДОО (с 0,430 млрд. 
лв.) е променен и размера на 
бюджетните взаимоотношения 
на държавния бюджет с 
бюджета на ДОО, като 
трансферът от централния 
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бюджет за покриване на 
недостига по Бюджета на ДОО 
за 2020 г. е увеличен с 1,43 
млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за 
допълнителни разходи и 0,43 
млрд. лв. за компенсиране на 
очаквано неизпълнение на 
приходите по бюджета на ДОО. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЕРСТ

ВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

МФ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

01 юни 2020 г. 

2. Във връзка с необходимостта 
от осигуряване на възможност 
за допълнително финансиране 
на превантивни дейности,  с 
изменение в чл. 28 на 
Постановление № 381 от 30 
декември 2019 г. за 
изпълнението на държавния 
бюджет, от правителството е 
прието увеличение на лимита 
за превантивни дейности от 15 
% (12 млн. лв.) на 30% (24 млн. 
лв.) от средствата от резерва за 
предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците 
от бедствия. 
 
3. С оглед осигуряване на 
превантивни и 
противоепидемични действия, 
с Постановление № 40 на МС 
от 08.03.20 са осигурени 
допълнителните разходи по 
бюджета на МЗ за в размер до 
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7,0 млн.лв за осигуряване на 
лични предпазни средства 
общо около 1 000 000 бр./оп. 
(маски, защитни очила, 
предпазно облекло, калцуни, 
ръкавици), консумативи и 
диагностикуми общо около 20 
000 бр. Средствата са 
осигурени за сметка на резерва 
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от 
ЗДБРБ за 2020 г. за 
непредвидени и/или 
неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците 
от бедствия. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЕРСТ

ВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

МФ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

01 юни 2020 г. 

4. С прието на заседание на МС 
на 27 май 2020 г. 
постановление са осигурени 
допълнителни разходи по 
Бюджета на МЗ в размер до 0,8 
млн. лв. за предоставяне на 
допълнителни субсидии за 
юридически лица с 
нестопанска цел за закупуване 
от БЧК на хранителни продукти 
и предоставянето им под 
формата на хранителни пакети 
на лица, засегнати от 
епидемичната обстановка. 
Средствата са предвидени да 
бъдат осигурени за сметка на 
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел 
П, т. 5.| от ЗДБРБ за 2020 г. за 
непредвидени и/или 
неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците 
от бедствия. 
5. Чрез бюджета на МЗ за 
подкрепа на медицинския и 
немедицинския персонал, 
който посреща първи 
предизвикателствата на 
глобалната пандемична криза, 
свързана с разпространението 
на заболяването Covid-19 е 
одобрена мярка за изплащане 
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на допълнителни 
възнаграждения до 1 000 лв. за 
всички заети мед. лица 
(лекарите, санитарите, 
медицинските сестри и 
лаборантите), пряко 
ангажирани с изпълнението на 
дейности в процеса на 
болничното лечение на 
пациенти с доказан Covid-19, 
както и за медицински и 
немедицински персонал в 
Центровете за спешна 
медицинска помощ, РЗИ и 
Националния център по 
заразни и паразитни болести 
пряко ангажирани в дейности 
по предотвратяване 
разпространението на  Covid-
19. Необходимият финансов 
ресурс в размер на 60 млн. лв. 
се осигурява от средствата по 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЕРСТ

ВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

МФ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

01 юни 2020 г. 

6. За предприемането на 
действия и стартирането на 
процедури за закупуване и 
осигуряване на медицинска 
апаратура, съвременна 
лабораторна апаратура, лични 
предпазни средства и 
диагностикуми за нуждите на 
лечебни заведения в условията 
на пандемия на 
Министерството на 
здравеопазването са осигурени 
допълнителни средства на 
обща стойност 40,4 млн. лв. от 
ОП „Региони в растеж 2014-
2020“. 
 
7. В изпълнение на приетото 
Решение на 44-то Народно 
събрание от 6 април 2020 г. 
(обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 
г.) за времето от 1 април 2020 г. 
до отмяната на извънредното 
положение, възнагражденията 
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на народните представители, 
членовете на МС, 
ръководителите на държавните 
и изпълнителните агенции и 
членовете на политическите им 
кабинети се предоставят по 
бюджета на МЗ за дейности по 
превенция и лечение на 
заразата с  Covid-19. По 
бюджетната сметка на МЗ 
постъпилите за м. април 
трансфери от НС, министерства 
и държавни агенции са в 
размер на 1,8 млн. лв. 
 
8. С оглед осигуряване на 
цялостни предпазни комплекти 
за работещия медицински 
персонал, за  консумативи и 
апаратура, от МЗ е стартирана 
DMS кампания в подкрепа на 
българските медици, работещи 
в условията на  Covid-19 ие 
открита сметка за набиране на 
средства от дарения и помощи 
за подпомагане финансирането 
на дейности и мерки срещу 
разпространението на  Covid-19 
на територията на страната. По 
информация на МЗ по 
дарителската сметка и DMS 
кампания към 20 май 2020 г. са 
постъпили средства в размер 
на 5,0 млн. лв. 
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9. В изпълнение на договор от 
6 април 2020 г. за изменение и 
допълнение на Националните 
рамкови договори за 
медицински и дентални 
дейности за 2020-2022 г. между 
Националната 
здравноосигурителна каса и 
Българският лекарски съюз, 
съответно Българския 
зъболекарски съюз и с оглед 
осигуряване финансиране на 
дейностите на договорните 
партньори на НЗОК в условия 
на пандемия от COVID-19, от 
Надзорният съвет на касата е 
прието Методика за 
определяне на размера на 
сумите, заплащани от НЗОК на 
изпълнители на медицинска 
помощ, на дентална помощ и 
на медико-диагностични 
дейности за работа при 
неблагоприятни условия във 
връзка с обявената 
епидемична обстановка. 
Предвидено е право на 
заплащане при неблагоприятни 
условия по повод на обявена 
епидемична обстановка да се 
извършва за месеците, през 
които на територията на 
страната със заповед на 
министъра на 
здравеопазването са въведени 
противоепидемични мерки. 
Конкретният размер на сумите, 
изплащани на изпълнителите 
на мед. помощ за работа при 
неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична 
обстановка се определя от 
НЗОК ежемесечно за всеки 
изпълнител на медицинска 
и/или дентална помощ и МДД, 
както следва: 
 
- за изпълнителите на 
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извънболнична медицинска и 
дентална помощ - в размер на 
разликата между 85 % от 
базисната стойност на 
дейността за 2020 г. и 
стойността на отчетената 
дейност за съответния месец. 
Базисната стойност за 
дейността за 2020 г. е равна на 
стойността на отчетената 
дейност от изпълнителите за 
месец януари 2020 г. 
- за изпълнителите на болнична 
медицинска помощ - в размер 
на разликата между 85 % от 
средномесечната стойност на 
дейността за 2020 г. и 
стойността на отчетената 
дейност за съответния месец 
на 2020 г. Средномесечната 
стойност за дейността за 2020 г. 
се формира от средната 
стойност на изплатените 
средства през месеците 
януари, февруари и март 2020 
г. за работа по клинични 
пътеки, клинични и 
амбулаторни процедури и 
определените стойности за 
дейност за месеците април - 
декември 2020 г. 
 
Необходимите доплащания от 
НЗОК за разликата между 
съответната базисна стойност и 
стойността на отчетената 
дейност за месец април на 
договорните партньори 
съгласно методиката за работа 
при неблагоприятни условия 
във връзка с обявената 
епидемична обстановка са в 
размер на 67,7 млн. лв., вт.ч.: 
- за изпълнителите на болнична 
медицинска помощ - 41,2 млн. 
лв.: 
- за изпълнители на първична 
извънболнична помощ - 3,4 
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млн. лв.; 
- за изпълнители на 
специализирана 
извънболнична медицинска 
помощ - 9,3 млн. лв. 
- за изпълнители на дентална 
помощ - 9,9 млн. лв.: 
- за изпълнители на медико-
диагностична дейност - 3,9 
млн. лв. 
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01 юни 2020 г. 10. В подкрепа на персонала, 
зает на първа линия в 
системата на Министерството 
на труда и социалната 
политика (МТСП) са изплатени 
допълнителни възнаграждения 
на 2 924 служители от 
Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията по 
заетостта и ИА „Главна 
инспекция по труда“ зам. март 
в размер на 1,9 млн. лв. 
Разходите за допълнителни 
възнаграждения на персонала 
са финансирани по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“. 
 
11. По предложение на 
министъра на труда и 
социалната политика, в 
рамките на утвърдените 
разходи по бюджета на МТСП 
за 2020 г. е извършена промяна 
с цел пренасочване на 
финансиране с до 5,1 млн. лв. 
за осигуряване на топъл обяд 
за социално слаби и възрастни 
хора в до 172 общини, за 
извънредна социална 
подкрепа за периода от м. март 
2020 г. дом. април 2020 г. на до 
44 хиляди лица от най-
уязвимите социални групи, 
който към настоящия момент 
не са потребители на услугите, 
предлагани по Проект 
Обществени трапезарии, както 
и социална подкрепа чрез 
закупуване и доставка на 
препарати за дезинфекция на 
ръце на до 7 000 лица над 65-
годишна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване по списък на 
Агенцията за социално 
подпомагане. За сметка на 
възстановени средства по 
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оперативни програми са 
одобрени допълнителни 
разходи в размер на | млн. лв. 
за осигуряване на непрекъснат 
образователния процес на 
деца и младежи, настанени в 
центрове от семеен тип на 
територията на страната. 
 
12. С Постановление № 89 на 
МС от 8 май 2020 г. са 
одобрени допълнителни 
разходи по бюджета на МОН за 
2020 г. в размер на 2,4 млн. лв. 
за разработване на тематични 
конкурси, свързани с 
пандемията Covid-19, 
финансирани от Фонд „Научни 
изследвания“ за проекти за 
научни изследвания, свързани 
с диагностика, превенция, 
лечение на заболели от 
коронавирус, както и 
прогнозиране, мониторинг и 
превенция на 
разпространението на 
епидемии от високорискови 
вирусни заболявания. 
Допълнителните разходи по 
бюджета на МОН са за сметка 
на предвидените разходи по 
централния бюджет за 
дейности по Стратегията за 
развитие на научните 
изследвания и Националната 
пътна карта и за Euro НРС по 
процедура REF: EURO НРС-
2019-СЕI-PT-01“. 
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13. За осигуряване на 
финансова подкрепа на 
български творци и артисти, 
упражняващи своята професия 
на свободна практика и пряко 
засегнати от 
противоепидемичната мярка за 
преустановяване на всякакъв 
вид масови мероприятия на 
територията на страната, вкл. 
културно-развлекателни са 
осигурени допълнителни 
средства по бюджета на 
Национален фонд „Култура“ в 
размер на 2,5 млн. лв. за 
сметка на пренасочване на 
разходи в рамките на бюджета 
на Министерството на 
културата за 2020 г. 
 
14. С цел осигуряване на 
средства за подкрепа 
реализирането на творчески 
проекти и програми на 
частните културни 
организации, дейци и творци, 
осъществяващи дейности в 
областта на културата и 
изкуствата, която да им даде 
възможност да развиват своята 
свободна практика в условията 
на обявената с Решение № 325 
на МС от 14 май 2020 г. 
извънредна епидемична 
обстановка в процес на 
съгласуване е проект на 
постановление на МС за 
осигуряване на допълнителни 
средства по Бюджета на 
Министерство на културата за 
2020 г. в размер на 5,0 млн. лв. 
за сметка на преструктуриране 
на разходите и/или 
трансферите по централния 
бюджет за 2020 г.  
 
15. С оглед създаването на 
нормативно регламентиран 
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механизъм за осигуряване на 
минимално финансиране на 
държавните сценични 
институти, при отчитане на 
спецификата на финансиране, 
обвързана с приходите от 
продажба на билети от 
дейността им, която е 
ограничена в условията на 
извънредното положение с 
ПМС 64 от 2020 г. се допълни 
Постановление № 31 от 2016 г. 
за утвърждаване на единни 
разходни стандарти за 
финансиране на държавните 
културни институти, 
осъществяващи дейности в 
областта на сценичните 
изкуства. Промяната създава 
възможност за предоставяне 
на субсидии за изплащане на 
средства по допълнителен 
компонент за ограничена 
дейност при извънредно 
положение в размер на 
брутните трудови 
възнаграждения и дължимите 
осигурителни вноски, считано 
от 13 март 2020 г. до месеца, в 
който се достигне нивото на 
приходи за Бюджетна 
програма „Сценични изкуства” 
за същия период на миналата 
година за всеки държавен 
културен институт, но за не 
повече от 6 месеца. 
Необходимите средства са 
осигурени в рамките на 
утвърдения бюджет на 
Министерството на културата 
за 2020 г. 
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16. С Постановление № 52 от 26 
март 2020 г. на МС са одобрени 
промени по бюджета на 
Министерството на 
икономиката за 2020 г. за 
допълнителни плащания в 
частта на финансирането на 
бюджетното салдо за сметка на 
централния Бюджет в размер 
до 700 млн. лв. за увеличаване 
капитала на „ББР“- АД, София, 
като средствата ще бъдат 
предоставяни на етапи в 
зависимост от нуждите за 
изпълнение на мерките за 
подпомагане на икономиката 
във връзка с епидемията от 
Covid-19, в т.ч. за издаване на 
портфейлни гаранции към 
банките, които да им 
позволяват да предоставят по-
гъвкави условия за бизнес 
кредити за определен период 
при определени условия и 
индивидуална преценка на 
всеки конкретен случай.  В тази 
връзка са приети следните 
решения на МС: 
 
- С Решение № 257 от 14 април 
2020 г. е одобрена Програма за 
гарантиране на безлихвени 
кредити в защита на хора, 
лишени от възможността да 
полагат труд поради 
пандемията от Covid-19, с 
бюджет 200 млн. лв. 
- С Решение № 310 от 7 май 
2020 г. е одобрена Програма за 
портфейлни гаранции в 
подкрепа на ликвидността на 
микро-, малки и средни 
предприятия, пострадали от 
извънредната ситуация и 
епидемията от Covid-19, с 
бюджет 500 млн. лв. 
Изпълнението и на двете 
програми е възложено на 
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„ББР“ - АД. 
 
17. Във връзка с обявеното 
извънредно положение в 
страната за периода от 13 март 
до 13 май 2020 г., по повод 
пандемията Covid-19, от 
министъра на вътрешните 
работи са издадени заповеди 
за награждаване на държавни 
служители, за професионално 
изпълнение на важни 
служебни задачи и постигнати 
високи резултати в служебната 
дейност с широк обществен 
отзвук, свързани с опазването 
на живота и здравето на 
гражданите. Със заповедите са 
отличени 15 137 държавни 
служители с парични награди в 
размер на 650 лв., или общо 
9,8 млн. лв. Същите са 
изплатени за сметка на 
утвърдения бюджет на МВР за 
2020 г. 
 
18. С пар. 35 от преходните и 
заключителни разпоредби на 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение и за преодоляване 
на последиците е 
регламентирано, че за времето 
от 13 март 2020 г. до отмяната 
на извънредното положение 
(13 май 2020 г. включително) 
държавна субсидия за 2020 г. 
по Закона за политическите 
партии не се начислява и 
дължи. В резултат на 
гореспоменатата мярка е 
реализирана икономия в 
размер на 3.9 млн. лв., като МС 
по реда на чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси 
може да одобрява 
допълнителни 
разходи/трансфери за сметка 
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на икономията на средства 
само за дейности, свързани с 
предотвратяване на 
разпространението на 
заразната болест, лечението на 
заразените или ограничаване 
на последствията от болестта. 
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II. Извършени разходи във 
връзка с мерките, свързани с 
борбата с кризата, 
предизвикана от 
коронавируса в системата на 
Министерството на финансите 
към 26.05.2020 г. 
1. Мерки за ограничаване на 
разпространението на Covid-19 
- 480 183 лв., както следва: 
- Администрация на 
министерството - 12 714 лв., 
представляващи разходи за 
извършване на дезинфекция на 
работни места - 3 994 лв., 
закупуване на хигиенни 
материали и препарати, 
дезинфектанти, спирт, 
дозатори, антибактериални 
гелове - 2431 лв., както и 
закупуване на предпазни 
маски, ръкавици и термометри 
- 6 289 лв.; 
- НАП - 185 438 лв. от които 120 
690 лв. за закупуване на 
предпазни маски, ръкавици, 
дезинфектанти и спирт, 14 745 
лв. за закупуване на предпазни 
шлемове и очила, 35 729 лв. за 
закупуване на хигиенни 
материали и препарати за 
извършване на дезинфекция на 
салоните за обслужване и 
помещенията в 
административните сгради; 8 
057 лв. за доставка на 
прозоречно стъкло, за 
изграждане на преградни 
стъкла на гишетата в салоните 
за обслужване на клиенти на 
НАП, 4 482 лв. доставка на 
проточни бойлери и 
нагреватели, и подмяна на 
смесителни батерии и 1 735 лв. 
за безконтактни 
(инфрачервени) термометри, 
автоматични диспенсъри с 
бутилка за дезинфектанти за 
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ръце и туби за съхранение на 
спирт за дезинфекция; 
- Агенция “Митници” - 253 284 
лв. представляващи разходи за 
закупуване на дезинфекционни 
материали - 22 376 лв.; 
трислойни хигиенни маски и 
защитно облекло -36 392 лв.; 
предпазни маски, термометри, 
ръкавици, предпазни шлемове 
и дезинфектанти за ръце - 
150028 лв; дезинфекция на 
повърхности и пръскачки за 
дезинфекция на повърхности - 
4 968 лв. и дезинфекция на 
ГКПП - 39 520 лв.; 
- Агенция за държавна 
финансова инспекция - 2847 
лв., разходи за бактерицидни 
препарати, дезинфектанти, 
антибактериални гелове, 
предпазни маски, ръкавици и 
безконтактен термометър; 
- Държавна комисия по хазарта 
- 2041 лв, представляващи 
разходи за дезинфекция на 
работните помещения и 
закупуване на предпазни 
средства, както и разходи за 
допълване на оценката на 
риска по работните места от 
службата по трудова медицина 
с оценяване на 
нововъзникналия риск, в 
случая от разпространение на 
коронавируса, както и 
разписване на мерките за 
минимизирането му; 
- Национален компенсационен 
жилищен фонд - 415 лв., 
разходи за закупуване на 
предпазни средства - 
предпазни маски, 
дезинфекционни материали и 
антибактериални гелове; 
- ИА „Одит на средствата от ЕС” 
- 4 220 лв., представляващи 
разходи за дезинфекционни 
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материали, лични предпазни 
средства и VPN мрежа за 
осигуряване на отдалечен 
достъп до сървъра при 
дистанционна работа на 
служители: 
- Агенция по обществени 
поръчки - 19 224 лв., от които 1 
098 лв. за дезинфекция на 
работните места и закупуване 
на дезинфекционни материали 
и 18 126 лв. за 13 бр. 
преносими компютри за 
дистанционна форма на 
работа. С цел защита на 
населението и служителите на 
министерството 
горепосочените разходи за 
ограничаване 
разпространението на Covid- 19 
изцяло са финансирани 
бюджета на Министерство на 
финансите за 2020 г., като е 
извършено вътрешно 
преструктуриране на текущите 
и предстоящи разходи. 
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2. Мерки свързани с 
преодоляване 
разпространението на Covid- 
19 и лечението му - 9 502 лв. 
В БНБ имаше разкрита 
дарителска сметка за чужди 
средства ВС43 ВМВО 
96613300148402 на МФ, 
средствата от която са 
предоставяни за лечение на 
български граждани, 
подпомагане на изявени 
личности за участие в 
международни състезания и 
концерти, обучение в чужбина 
и др. 
Във връзка с пандемичната 
обстановка и наложеното 
извънредно положение в 
страната е предложено 
наличните средства по 
сметката в размер на 9 502 лв. 
да бъдат одобрени като 
допълнителни разходи по 
бюджета на МЗ за 2020 г., като 
здравната система ще бъде 
подпомогната по отношение на 
ограничаване 
разпространението на Covid-19, 
както и за лечението му. 
С Решение на МС № 227 от 2 
април 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи във 
връзка с преодоляване 
разпространението на Covid- 19 
и лечението му, за сметка на 
средствата по сметката за 
чужди средства BG43 BNBG 
96613300148402, открита в БНБ 
са одобрени допълнителни 
разходи по бюджета на МЗ за 
2020 г. за преодоляване 
разпространението на Covid - 
19 в размер на наличните 
средства по сметката. за 
дейности по превенцията и 
лечението на заразата с Covid - 
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19. 
 
 3. Предоставяне на средства 
по бюджета на МЗ за дейности 
и превенцията и лечението на 
заразата с Covid - 19 - 55 723 
лв.  
В изпълнение на приетото 
Решение на 44-то НС от 6 април 
2020 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 
09.04.2020 г.) по бюджета на 
МЗ са предоставени средства в 
размер на 57 723 лв. за 
дейности по превенцията и 
лечението на заразата с СОУШ-
19, за сметка на намаление на 
разходите за персонал по 
бюджета на МФ.  
Предоставените средства 
представляват начислените 
възнаграждения съгласно т. 2 
от решението, след направени 
удръжки допустими за целите 
на прилагане на Решението на 
НС за периода 01.04.2020 г. -
13.05.2020 г. 
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III. Пренасочване на бюджетни 
средства по мерки, свързани с 
борбата с кризата, 
предизвикана от 
коронавируса, засягащи 
общинските бюджети 
 В преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на 
Закона за здравето са 
одобрени три разпоредби, 
които касаят общинските 
бюджети, както следва: 
1. пар. 38. 
 (1) До края на 2020 г. 
министърът на финансите 
може да отпуска безлихвени 
заеми за сметка на централния 
бюджет със срок на 
възстановяване, не по-дълъг от 
края на 2021 г., на общини във 
връзка с изпълнението на 
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противоепидемични мерки на 
територията на общината по 
чл. 63 от Закона за здравето 
или при временни касови 
разриви по бюджета на 
общината в резултат на 
занижена събираемост на 
данъка върху недвижимите 
имоти, данъка върху 
превозните средства и таксата 
за битови отпадъци спрямо 
същия период на 2019 г. 
(2) Заемите по ал. 1 се отпускат 
въз основа на мотивирано 
искане от кмета на общината и 
решение на общинския съвет, 
като чл. 103, ал. 5 от Закона за 
публичните финанси и чл. 14 и 
15 от Закона за общинския дълг 
не се прилагат. 
(3) За заемите по ал. 1 се 
прилагат разпоредбите на чл. 
105 и 106 от Закона за 
публичните финанси. 
Изпълнението на 
разпоредбата ще се осигурява 
за сметка на разходите по 
централния бюджет. Към 
настоящия момент не са 
постъпвали искания от 
общините за отпускане на 
безлихвени заеми на това 
основание. 
2. пар. 39.  
Предоставеният до 20 януари 
2020 г. трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване 
на общински пътища по чл. 53, 
ал. 4 от Закона за държавния 
бюджет на Република България 
за 2020 г. може да бъде 
използван за извършване на 
разходи от общината за 
изпълнение на 
противоепидемични мерки на 
територията на общината по 
чл. 63 от Закона за здравето. 
Обобщена информация за 
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пренасочените от общините 
средства за изпълнение на 
противоепидемични мерки за 
сметка на получените 
трансфери за зимно 
поддържане и 
снегопочистване може да се 
изготви от МФ на база 
месечните отчети за касовото 
изпълнение на общинските 
бюджети към 31 май т.г.  

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЕРСТ

ВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

МФ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Sunda
y, 

May 
24, 

2020 

01 юни 2020 г. 

3. пар. 40. 
 (1) За 2020 г. в разходите по чл. 
02, т. 3 от Закона за местните 
данъци и такси може да бъдат 
включени и разходи за 
изпълнение на мерки по чл. 63 
от Закона за здравето, 
извършени на територии за 
обществено ползване в 
населените места и селищните 
образувания в общината. 
(2) Разходите по ал. 1 се 
осигуряват чрез вътрешни 
компенсирани промени, без да 
се изменя приетият от 
общинския съвет начин на 
определяне и размер на 
таксата за битови отпадъци. 
4. пар. 41. 
 (1) До 31 декември 2020 г., до 
30 на сто от натрупаните 
средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 
и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците 
може да се разходват за 
прилагане на мерки по чл. 63, 
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ал. 4 и 7 от Закона за здравето, 
свързани с изпълнението на 
изискванията на Закона за 
управление на отпадъците. 
(2) Разходването на средствата 
по ал. 1 се извършва по 
решение на общинските съвети 
след одобрение на министъра 
на околната среда и водите. 
(3) Дължимите месечни 
отчисления за 2020 г. по чл. 60, 
ал. 2,т. 1 и чл. 64, ал.1 от Закона 
за управление на отпадъците 
за периода от 1 март 2020 г. до 
30 ноември 2020 г. се внасят в 
срок до 31 декември 2020 г. 
(4) За периода от 1 март до 31 
декември 2020 г. не се 
начисляват лихви върху 
дължимите суми за месечни 
отчисления по чл. 60, ал. 2,т. 1 
и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците. 
По т. Зи 4 - разходите, които 
общините ще извършат на 
основание разпоредбите на 5 
40 и 41 ще бъдат за сметка на 
собствените приходи. 
Обобщена информация за 
разходите на общините за 
изпълнение на 
противоепидемични мерки за 
сметка на местните 
постъпления може да се 
изготви от МФ на база 
месечните отчети за касовото 
изпълнение на общинските 
бюджети към 31 май т.г. 
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Временна 
комисия за 
контрол на 
разходите на 
публичните 
средства, 
свързани с 
преодоляване
то на 
последствията 
от 
разпростране
нието на 
Ковид-19 - 
Молба за 
информация 
ДО 
ЗАМЕСТНИК 
МИНИСТЪР -
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Я НА 
РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ Г-Н 
ТОМИСЛАВ 
ДОНЧЕВ 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

 

На 08.05.2020 г. Народното 
събрание със свое решение 
създаде Временна комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid -
19. Във връзка с работата на 
Комисията на основание чл. 80 
от Конституцията на Република 
България и чл. 115 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Народното 
събрание, Ви молим да ни 
предоставите информация 
относно: 
 
1. Предприети действия от 
страна на България, свързани с 
предложената от Европейската 
комисия „Инвестиционна 
инициатива за отговор на 
коронавируса“. 
2. Измененията и очакваните 
такива на оперативни 
програми за пренасочване на 
средства от ЕС в България, 
основни моменти на 
репрограмиране на средства, 
включително пренасочване на 
средства между приоритетни 
оси на дадена програма. 
3. Информация за изпълнение 
на тези програми към 
настоящия момент. 
4. Друга информация по Ваша 
преценка, свързана с 
европейски средства за борба с 
икономическите последствия 
от разпространението на 
коронавирусната зараза. 
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ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Томислав 
Дончев 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 
Не е посочена. 

Отговорът е 
през м. май. 

 Народното събрание на 
Република България до 
момента е надлежно 
информирано за предприетите 
действия от страна на 
Правителството във връзка с 
Инициативата на Европейската 
комисия (ЕК) за инвестиции в 
отговор на коронавируса 
(Инициативата). С наше писмо 
№  01.01-39 от 24.04.2020 г. на 
Комисията по европейски 
въпроси и контрол на 
европейските фондове е 
представена подробна 
информация за 
законодателните инициативи 
на Комисията, българското 
участие в преговорния процес 
и последващите действия за 
мобилизирането на ресурси за 
финансирането на мерки за 
борба с Covid-19 и 
преодоляване на социално-
икономическите последици от 
кризата. Предоставени са и 
писмени отговори на редица 
питания на народни  
представители. В тази връзка, 
искам да представя на Вашето 
внимание актуална 
информация за изпълнението и 
планирането на мерки в 
отговор на кризата, които се 
финансират със средства от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове 
(ЕСИФ).  
 
Във връзка с Инициативата, от 
страна на Европейската 
комисия на 19 март 2020 г. до. 
българското правителство 
беше изпратено съвместно 
писмо от комисарите по 
сближаването. и заетостта, с 
което се приканва да насочат 
наличните средства за 
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Кохезионна политика за 
справяне с разпространението 
на заразата и за подкрепа на 
заетостта и на най-засегнатите 
икономически сектори. Също 
така, Комисията информира за 
създаването на работна група 
(Task Force) по Инициативата на 
ниво комисари, както и на екип 
за България (Country Team), 
съставен от представители на 
отделни генерални дирекции 
на ЕК, с който да се 
осъществява ежедневен 
контакт относно планирането и 
реализирането на конкретни 
мерки в отговор на 
пандемията. 
 
По линия на Инициативата, на 
1 април 2020 г. влезе в сила 
Регламент 2020/460 на 
Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на 
Регламент (ЕС) 1303/201 3, 
Регламент (ЕС) 1301/2013 и 
Регламент (ЕС) 508/2014 
относно специфични мерки за 
мобилизиране на инвестиции в 
системите за здравеопазване 
на ДЧ и в други сектори на 
техните икономики в отговор 
на разпространението на 
коронавируса (Covid-19). На 24 
април 2020 г. влезе в сила 
Регламент 2020/558 на 
Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на 
Регламент (ЕС) 1301/2013 и 
Регламент (ЕС) 1303/2013 
относно специфични мерки за 
предоставяне на изключителна 
гъвкавост в използването на 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове срещу 
разпространението на Covid-19. 
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ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Томислав 
Дончев 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 
Не е посочена. 

Отговорът е 
през м. май. 

Ключов елемент на приетите 
регламенти е допустимостта от 
1 февруари 2020 г. на всички 
потенциални разходи за борба 
със заразата с Covid-19, 
финансирани от структурните 
фондове на ЕС, така че 
държавите членки да могат да 
изразходват средствата 
възможно най- бързо за борба 
с пандемията. В допълнение, 
на държавите членки се дава 
значителна гъвкавост за 
препрограмиране на мерки и 
прехвърляне на средства 
между фондове и програми в 
отговор на кризата и 
преодоляване на последиците 
от нейното въздействие. 
Същевременно, фокусът на 
инвестициите следва да е 
върху подкрепа на системата за 
здравеопазване; осигуряване 
на ликвидност на компаниите 
за преодоляване на 
краткосрочните финансови 
шокове, свързани с кризата: 
подкрепа за схеми за временна 
заетост, в комбинация с мерки 
за повишаване на 
квалификацията и 
преквалифицирането. 
 
В своята комуникация относно 
Инициативата, ЕК посочи че 
България разполага с ресурс от 
средствата си за Кохезионна 
политика в размер на 546 млн. 
евро, за които все още не са 
сключени договори с 
бенефициенти. Тези 
неразпределени средства от 
националните пакети реално са 
по-малко (около 515 млн. 
евро), което се дължи на факта, 
че в данните на Европейската 
комисия към 1-ви март 2020 г. 
не са отчетени стартирали 



121 
 

процедури за набиране на 
проектни предложения, по 
които обаче към този момент 
не е имало сключени договори 
с бенефициенти. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Томислав 
Дончев 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 
Не е посочена. 

Отговорът е 
през м. май. 

Посочените по-горе 515 млн. 
евро или малко над 1 млрд. 
лева вече са насочени за 
финансиране на мерки в 
отговор на кризата. От страна 
на управляващите органи на 
оперативните програми бяха 
идентифицирани 
потенциалните ресурси, 
програми и мерки, които да 
бъдат мобилизирани за 
непосредствен отговор на 
задълбочаващата се криза. Въз 
основа на анализираната 
информация за вътрешно 
разпределение на ресурси по 
програми и необходим 
допълнителен бюджет за 
финансиране на конкретни 
мерки, МС прие Решение № 
256 от 14 април 2020 г. за 
даване на съгласие за  
преразпределение на приноса 
от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове чрез 
прехвърляне на средства 
между оперативните програми 
2014-2020 г. за подкрепа на 
мерки за минимизиране на 
отрицателните последици от 
епидемичното 
разпространение на Covid-19: 
- Към ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ (ОПРЧР), 
финансирана от Европейския 
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социален фонд (ЕСФ), се 
насочват средства от ЕСФ в 
размер на 133 790 507 лева за 
финансиране на схеми за 
временна заетост, от които: 
     - 105 000 000 лева от ОП 
„Добро управление“ (ОПДУ). 
Вземат се средства от 
приоритетите за електронно 
управление и укрепване на 
съдебната система; 
     - 28 790 507 лева от ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 
(ОПНОИР). Намаляват се 
средства от приоритетите за 
образователна среда за 
активно социално 
приобщаване и техническа 
помощ. 
- Към ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
(ОПИК), финансирана от 
Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) се 
насочват средства от ЕФРР в 
размер на 100 274 042 лева, за 
осигуряване на оборотен 
капитал и ликвидност за малки 
и средни предприятия, като 
временна мярка в отговор на 
кризата, посредством схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ и финансови 
инструменти: 
     - 49 453 000 лева от ОП 
„Околна среда” (ОПОС). 
Средствата са за сметка на 
приоритета за 
биоразнообразие; 
      - 48 066 000 лева от 
ОП„Гранспорт и транспортна 
инфраструктура“ (ОПТТИ). 
Освобождават се средства от 
приоритета за управление на 
трафика, подобряване на 
безопасността и сигурността на 
транспорта: 
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      - 2155 642 лева ост ОПНОИР. 
Средствата са от приоритета за 
наука и технологично развитие. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Томислав 
Дончев 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

 
С разпоредбата на чл. 2 на 
Регламент 2020/558 (нов чл. 
25(а) на Регламент 1303/2013), 
се дава възможност на 
държавите членки да 
прехвърлят наличните за 
програмиране за 2020 г. 
финансови средства по цел 
„Инвестиции за растеж и 
работни места“ между 
Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), 
така че да се предостави 
допълнителна гъвкавост на 
държавите членки за 
преразпределение на 
средствата с цел предоставяне 
на съобразени с конкретните 
условия мерки за 
противодействие на кризата, 
засягаща общественото здраве. 
Подобна възможност не бе 
допустима по силата на 
предходните регламенти, 
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регулиращи Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Томислав 
Дончев 

 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

В тази връзка са 
идентифицирани 
недоговорените средства и 
спестени такива от текущи 
операции в рамките на 
Кохезионния фонд, 
респективно оперативни 
програми „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ и 
„Околна среда“. С Решение на 
МС № 319 от 1 май 2020 г. за 
допълнение на предходното 
Решение № 256 от 14 април 
2020 г. са определени 
трансфери на средства от КФ 
към ЕФРР, съответно от и към 
оперативни програми: 
Към Европейския фонд за 
регионално развитие и 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ се 
насочват средства от 
Кохезионния фонд в размер на 
134 312 104 лева. 
Освободените средства са от 
реализирани икономии в 
рамките на приоритетна ос 2 
„Пътна инфраструктура“; 
      - 20 400 000 лева от ОПОС. 
Освободените средства са в 
рамките на приоритетна ос 1 
„Води“ (14 млн. лева) и 
приоритетна ос 4 „ Превенция 
и управление на риска от 
наводнения и свлачища“ (60,4 
млн. лева). 
 
С посочените средства, ще 
бъдат допълнително 
подкрепени мерките по ОПИК 
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за осигуряване на оборотен 
капитал и ликвидност за малки 
и средни предприятия, като 
временна мярка в отговор на 
кризата. Наред с 
прехвърлените от други 
оперативни програми средства, 
ОПРЧР, ОПИК и ОП „Региони в 
растеж“ (ОПРР) насочват към 
мерки в отговор на кризата и 
свой, вътрешен неразпределен 
ресурс от недоговорени 
средства и спестени такива от 
текущи операции: 
       - СОПРЧР - 226 млн. лева за 
схеми за временна заетост по 
целите за насърчаване на 
устойчивата и качествена 
заетост, насърчаване на 
социалното приобщаване и 
борба с бедността; 
       - ОПИК - 373 млн. лева за 
осигуряване на оборотен 
капитал и ликвидност за малки 
и средни предприятия Мерките 
ще бъдат финансирани в 
рамките на приоритетите за 
технологично развитие и 
иновации, и предприемачество 
и капацитет за растеж на 
малките и средни предприятия. 
        - ООПРР (ЕФРР) - 40,4 млн. 
лева за осигуряване на 
болнично и лабораторно 
оборудване; лично предпазно 
оборудване и облекла за 
болници, регионални 
инспекторати, центрове за 
трансфузионна хематология и 
центрове за спешна помощ. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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С тези ресурси общия размер 
на инвестициите в отговор на 
кризата по линия на 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и 
националните оперативни 
програми надхвърля 1 млрд. 
лева. Това са ресурси от 
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комиси
я 

програмния период 2014-2020, 
които са спестени или са в 
рамките на нестартирали 
процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ. 
Конкретните 
проекти/операции, които се 
финансират с прехвърлените от 
други оперативни програми 
средства и вътрешния, 
неразпределен ресурс от 
недоговорени средства и 
спестени такива от текущи 
операции, са следните: 
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ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ Стартирали операции 
- ВG05М90ОР001-1.099-0001-
С01 „Подкрепа на работещи в 
системата на 
здравеопазването в условия 
на заплаха за общественото 
здраве от Covid-19. 
Бенефициент на проекта е МЗ, 
предоставят се допълнителни 
възнаграждения на 
медицинския и немедицинския 
персонал пряко зает с 
изпълнение на дейностите, 
свързани с мерките за 
превенция и борба с Covid-19, 
както и осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на операцията е 60 000 000 
лева. Проектът се изпълнява в 
периода 16.03 - 31.12.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 14 000. На 
бенефициента е изплатен аванс 
в размер на 12 млн. лева. 
- ВG05М90ОР001-1.004 
„Подобряване качеството и 
ефективността на публичните 
услуги за уязвимите групи на 
пазара на труда и 
работодателите“. Бенефициент 
на проекта е Агенцията по 
заетостта, предоставят се 
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допълнителни възнаграждения 
на служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на Covid-19, както и 
осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на мярката е 3 740 752 лева. 
Дейността се изпълнява в 
периода 10.03 - 30.06.2020 г.. 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 1 200. 
- ВG05М90ОР001-3.004 
„Оптимизация и иновации в 
ИА ГИГ”. Бенефициент на 
проекта е Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по 
труда. Предоставят се 
допълнителни възнаграждения 
на служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на Covid-19, както и 
осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на мярката е 1 205 200 лева. 
Дейността се изпълнява в 
периода 10.03 - 30.06.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 350. 
- ВG05М90Р001-3.006 
„Повишаване на капацитета на 
служителите в сферата на 
закрилата на детето, 
социалните услуги и 
социалното подпомагане“. 
Бенефициент на проекта е 
Агенцията за социално 
подпомагане, предоставят се 
допълнителни възнаграждения 
на служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на Covid-19, както и 
осигуряване на лични 
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предпазни средства. Бюджетът 
на мярката е 10 373 800 лева. 
Дейността се изпълнява в 
периода 16.03 - 50.06.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 2 700. 
- ВG05М90ОРО01-2.101 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 3”. 
Целта на проекта е превенция 
и подпомагане на достъпа до 
услуги на уязвими лица, вкл. 
хора с увреждания или в 
невъзможност от 
самообслужване, които са 
застрашени в най-голяма 
степен от Covid-19, както и за 
лица в карантинен период. 
Общият размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е 45 
000 000 лева. 
Допустимите дейности са: 
подбор и наемане на персонал 
за предоставяне на услуги за 
преодоляване последиците от 
коронавируса; доставка на 
храна, хранителни продукти и 
продукти от първа 
необходимост, вкл. лекарства, 
заплащане на битови сметки, 
заявяване и получаване на 
неотложни административни 
услуги; транспорт на 
персонала, предоставящ 
услугите, от/до домовете на 
лицата; осигуряване на лични 
предпазни средства и 
дезинфекциращи препарати за 
лицата, предоставящи услугите. 
Сключени са 125 договора за 
предоставяне на подкрепа в 
152 общини. В процес на 
оценка и договаряне са 73 
проектни предложения. 
Проектът се изпълнява в 
периода 16.03 - 31.12.2020 г., 
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като обхванатите от подкрепата 
лица до момента са 19 475. 
Общо договорените средства 
са 27 862 151 лева. 
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Планирани операции 
- „Подкрепа и защита за 
служителите на Националния 
осигурителен институт в 
условията на пандемия от 
Covid-19“. Бенефициент на 
проекта е Националния 
осигурителен институт, 
предоставят се допълнителни 
възнаграждения на 
служителите на първа линия, с 
цел осигуряване на защитено и 
качествено обслужване на 
гражданите в условията на 
Covid-19, както и осигуряване 
на лични предпазни средства. 
Планираният бюджет на 
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операцията е 860 000 лева, с 
който да се обхванат 497 лица. 
Предстои обявяване на  
процедурата за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ. 
- „Краткосрочна подкрепа за 
заетост в отговор на 
пандемията от Covid-19“. Чрез 
Агенцията по заетостта ще се 
осигури подкрепа за 
работодатели и 
самоосигуряващи се лица чрез 
компенсации на 
възнаграждения (290 лв. в 
рамките на до 6 мес. на заети 
лица, който отговорят на 
условия, посочени в акт на МС). 
Планираният бюджет на 
операцията е 87 000 000 лева, 
обхванатите лица се очаква да 
бъдат 50 000. Проектът ще се 
изпълнява в периода 01.07 - 
31.12.2020 г., като предстои 
съгласуване на операцията от 
ЕК и членовете на КН. 
- „Заетост за теб“. Чрез 
Агенцията по заетостта ще се 
осигури подкрепа към 
работодатели за наемане на 
безработни лица (минимална 
работна заплата и дължимите 
осигуровки за сметка на 
работодателя за максимум от 3 
месеца). Планираният бюджет 
на операцията е 120 000 000 
лева, обхванатите лица се 
очаква да бъдат 52 000. 
Проектът ще се изпълнява в 
периода 01.07 - 30.06.2021 г., 
като предстои съгласуване на 
операцията от ЕК и членовете 
на КН. Стартиралите и 
планираните операции по 
ОПРЧР в отговор на 
коронавируса са с общ бюджет 
от 328 179 752 лева. До 
момента са договорени с 
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бенефициентите общо 98 811 
151 лева, като планирания 
брой на обхванатите от 
подкрепата лица е 139 647.  
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Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 
Стартирали операции 
- ВG16RGОРО02-2.073 
„Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване 
на икономическите 
последствия от пандемията 
Covid-19“. Целта на схемата е 
осигуряване на оперативен 
капитал за българските микро 
и малки предприятия за 
справяне с последиците от 
пандемията Covid-19. Общият 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ по 
процедурата е 173 000 000 
лева. Предоставяната по 
процедурата безвъзмездна 
финансова помощ е под 
формата на преки, 
безвъзмездни средства 
съгласно раздел 3.1 от 
„Временна рамка за мерки за 
държавна помощ в подкрепа 
на икономиката в условията на 
сегашния епидемичен взрив от 
Covid-19“ от 19.03.2020 г. 
Допустими по процедурата са 
проекти, включващи дейности 
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необходими за преодоляване 
на недостига на средства или 
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Планирани операции 
- ВG16RFОРО02-1.030 
„Стимулиране внедряването 
на иновации от съществуващи 
предприятия“. Целта на 
процедурата е предоставяне на 
фокусирана подкрепа на 
българските предприятия за 
повишаване на иновационната 
дейност в тематичните области 
на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация 
(ИСИС), като изпълнението на 
проектите, подкрепени по 
процедурата, следва да води 
до внедряване на продуктова 
иновация (стока или услуга) 
или до внедряване на 
иновация в бизнес процесите, 
насочена към производство на 
стоки и предоставяне на услуги. 
Приоритетно ще се осигурява 
подкрепа за внедряване на 
иновации, насочени към 
справяне с пандемията Covid -
19 - инвестиции в иновативни 
продукти и услуги, необходими 
за укрепване на капацитета за 
реагиране при кризи във 
всички сектори на 
икономиката. Общият размер 
на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е 85 
000 000 лева. 
Минималният размер на 
заявената безвъзмездна 
финансова помощ на проект е 
100 000 лева, а максималният 
размер е 500 000 лева за микро 
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и малки предприятия, 750 000 
лева за средни предприятия и 
1 000 000 лева за големи 
предприятия. Процедурата е 
обявена за обществено 
обсъждане на 12.05.2020 г. с 
краен срок 19.05.2020 г. 
Предвижда се обявяване в края 
на м. май 2020 г. със срок за 
кандидатстване минимум 60 
дни. 
- ВG16RFОРО02-2.040 
„Подобряване на 
производствения капацитет в 
малките и средни 
предприятия. Бюджетът на 
операцията ще бъде увеличен с 
68 698 072 лева съгласно взето 
Решение на Комитет на 
наблюдение (КН) от 05.05.2020 
г. Целта на операцията е 
осигуряване на финансова 
подкрепа за малки и средни 
предприятия за повишаване 
конкурентоспособността им и 
по-успешното им присъствие 
на националните и външни 
пазари чрез увеличаване 
обема на произведена 
продукция, оптимизиране на 
производствения процес, 
постигане на по-висока 
производителност, намаляване 
на производствените разходи, 
подобряване на предлаганите 
продукти (стоки и/или услуги). 
- „Подкрепа за средни 
предприятия за преодоляване 
на икономическите 
последствия от пандемията 
Covid -19. Индикативен бюджет 
- 156 000 000 лева. Целта на 
процедурата е осигуряването 
на оперативен капитал за 
българските средни 
предприятия за справяне с 
последиците от пандемията 
Covid -19. Очакваните 
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резултати от подкрепата по 
процедурата се изразяват в 
постигане на положителен 
ефект по отношение на 
средните предприятия за 
преодоляване на 
икономическите последствия 
от пандемията Covid -19 и 
стабилност на работни места.. 
Минималният размер на 
заявената безвъзмездна 
финансова помощ на проект е 
30 000 лева, а максималният 
размер е 100 000 лева. 
Публичните консултации по 
процедурата приключиха на 
29.05.2020 г. като предстои 
нейното обявяване за 
кандидатстване. 
- Принос към гаранционните 
портфейли на ББР в размер на 
200 000 000 лева. В приетият 
ЗИД на Закона за здравето от 
НС на 12.05.2020 г., обн. в ДВ 
на 13.05.2020 г. е включен 
параграф, съгласно който УО 
може да възложи с акт на МС 
изпълнението на финансови 
ресурси и инструменти чрез 
ОПИК 2014-2020 и чрез ББР. В 
момента се обсъжда мярката. 
която има за цел осигуряване 
на ликвидност за МСП за 
преодоляване на негативните 
икономически последици от 
Covid -19. За мярката се 
предвижда нотификация от ЕК 
за съответствие с правилата за 
Държавни помощи.  
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Оперативна програма 
„Региони в растеж“. 
Стартирали операции 
-  ВGОRFОРО01-4.003 „Борба с 
Covid -19“, с конкретен 
бенефициент МЗ. 
Финансирането в размер на 40 
400 000 млн. лева е осигурено 
от недоговорен или спестен до 
момента ресурс по 
оперативната програма, който 
се пренасочва към приоритетна 
ос „Регионална здравна 
инфраструктура“. Предвидено 
е средствата да бъдат 
използвани за закупуване на 
оборудване за болнични 
инфекциозни отделения като 
инхалатори и респираторни 
апарати, както и за доставка на 
лекарства, консумативи, 
тестове, защитно облекло, 
лични предпазни средства, 
маски и др. продукти и услуги, 
необходими за укрепване на 
капацитета на лечебните 
заведения в страната за 
реагиране на кризата с Covid -
19. МЗ определя вида и броя 
на необходимото оборудване и 
медицински консумативи, 
които да бъдат купени, на 
базата на текущ анализ на 
ситуацията, прогнозни данни за 
разпространение на заразата и 
планираните мерки от страна 
на правителството. Договорът 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ е подписан на 8 април 
2020 г. От бенефициента е 
подадено искане за авансово 
плащане в размер на 14 153 
751,89 лева, което е одобрено 
от управляващия орган на 
ОПРР на 09.04.2020 г. 
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Прехвърлянето на средства 
между оперативните програми 
и насочването им към 
специфични мерки за 
минимизиране на 
отрицателните последици от 
епидемичното 
разпространение на Covid -19, 
налага съответни изменения на 
засегнатите програми. 
Настоящото законодателство 
на ЕС, имайки предвид и 
Регламенти 2020/460 и 
2020/558, очертава правната 
рамка и случаите, в които е 
необходимо одобрение от 
страна на Комисията на 
преразпределение на ресурси 
между фондове и програми. От 
страна на Екипа за България на 
ЕК по Инициативата за 
инвестиции в отговор на 
коронавируса, неколкократно е 
подчертано, че всички искания 
за изменения на оперативните 
програми ще бъдат 
своевременно и приоритетно 
процедирани. 
В тази връзка, Решение на МС 
№ 256 от 14 април 2020 г. 
определя, че управляващите 
органи на посочените ОП 
следва да предприемат 
необходимите стъпки за 
изменения на програмите, при 
отразяване на съответните 
финансови и технически 
параметри на промените, като 
при необходимост 
модифицираните ОП бъдат 
представени за одобрение на 
Европейската комисия. 
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Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

Към момента, през всички 
етапи на одобрение на 
измененията на оперативните, 
произтичащи от 
преразпределението на 
приноса от ЕСИФ за подкрепа 
на мерки за минимизиране на 
отрицателните последици от 
епидемичното 
разпространение на Covid -19, 
са преминали: ОП „Региони в 
растеж“ - измененията са 
одобрени с Решение на МС № 
247 от 10 април 2020 г; 
оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“ - измененията са 
одобрени с Решение на МС № 
311 от 8 май 2020 г; 
ОП„Иновации и 
конкурентоспособност“ - “ 
измененията са одобрени с 
Решение на МС №  320 от 11 
май 2020 г, оперативна 
програма „Околна среда“ - 
измененията са одобрени с 
Решение на МС от заседанието 
му на 20 май 2020 г. 
Измененията на останалите 
засегнати оперативни 
програми (ОПТТИ, ОПРЧР и 
ОПДУ) са преминали етап на 
одобрение от КН, като това от 
СКУСЕС и МС предстои. 
 От страна на Екипа за България 
на ЕК по Инициативата за 
инвестиции в отговор на 
коронавируса бе предложено 
всички официални искания за 
изменения на оперативните 
програми да бъдат изпратени 
на Комисията в пакет, с което 
управляващите органи ще се 
съобразят. Отново следва да се 
обърне внимание. че съгласно 
Регламент 2020/460, всички 
потенциални разходи за борба 
със заразата с Covid-19. 
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финансирани от структурните 
фондове на ЕС са допустими от 
1 февруари 2020 г. и в този 
смисъл официалното 
одобрение на измененията на 
оперативните програми не е 
условие за разходване на 
средствата от ЕСИФ за борба с 
пандемията.  

              

 

Временна 
комисия за 
контрол на 
разходите на 
публичните 
средства, 
свързани с 
преодоляване
то на 
последствията 
от 
разпростране
нието на 
Ковид-19 - 
Молба за 
информация 
ДО 
ЗАМЕСТНИК 
МИНИСТЪРА 
НА 
ИКОНОМИКА
ТА - ЕМИЛ 
КАРАНИКОЛО
В 

МИ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

На 08.05.2020 г. Народното 
събрание със свое решение 
създаде Временна комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid -
19. Във връзка с работата на 
Комисията на основание чл. 80 
от Конституцията на Република 
България и чл. 115 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Народното 
събрание, Ви молим да ни 
предоставите информация 
относно: 
1. Програми и мерки, 
изпълнявани от Министерство 
на икономиката, свързани с 
борбата с кризата, 
предизвикана от коронавируса. 
2. Видът и обемът на 
финансовите средства и 
изпълнението на програмите от 
Българската банка за развитие. 
3. Друга информация по Ваша 
преценка, свързана с борбата с 
икономическите последствия 
от разпространението на 
коронавирусната зараза.  
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Временна 
комисия за 
контрол на 
разходите на 
публичните 
средства, 
свързани с 
преодоляване
то на 
последствията 
от 
разпростране
нието на 
Ковид-19 - 
Молба за 
информация 
ДО 
ЗАМЕСТНИК 
МИНИСТЪРА 
НА 
ЗДРАВЕОПАЗВ
АНЕТО- 
КИРИЛ 
АНАНИЕВ 

МЗ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

Thurs
day, 
May 
21, 

2020 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

На 08.05.2020 г. Народното 
събрание със свое решение 
създаде Временна комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid -
19. Във връзка с работата на 
Комисията на основание чл. 80 
от Конституцията на Република 
България и чл. 115 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Народното 
събрание, Ви молим да ни 
предоставите информация 
относно: 
1. Програми и мерки, 
изпълнявани от МЗ, свързани с 
борбата с кризата, 
предизвикана от коронавируса. 
2. Публични финансови 
средства, изразходвани по тези 
мерки. 
3. Набрани средства и тяхното 
разходване по дарителската 
програма, свързана с борбата с 
коронавируса. 
4. Степен на изпълнение на 
тези мерки към настоящия 
момент. 

 

ОТГОВОР НА 
МИНИСТЪР 
Кирил 
Ананиев 

МЗ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. май. 

2020 г. 

В отговор на Ваше писмо под 
горецитирания номер 
предоставям на Вашето 
внимание в качеството Ви на 
председател на временната 
комисия за контрол на 
разходите на публични 
средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Ковид-!9 
следната информация относно 
изразходваните публични 
средства. набраните средства 
по дарителската сметка и 
тяхното изразходване: 
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На интернет сайта на 
Министерство на 
здравеопазването се 
публикува и актуализира 
периодично пълен отчет на 
набраните и изразходвани 
средства. Информацията е 
достъпна на следния линк:  
https://www.mh.government.b
g/bg/informaciya-za-
grazhdani/postpili-dareniya-po-
smetka-na-mz/    

              

 

ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

МТ
СП 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

Във връзка с Решение на 44-то 
Народното събрание от 
08.05.2020 г. за създаване на 
Временна комисия за контрол 
на разходите на публични 
средства, свързани: с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid-19 
и Ваши писма № . 05.2020 г. и 
писмо № .05.2020 г. до 
министър- председателя на 
Република България, 
предоставям следната 
информация: 
I. Програми и мерки, 
изпълнявани от 
Министерството на труда и 
социалната политика, 
свързани с борбата с кризата, 
предизвикана от 
коронавируса. 
1.1. Нормативни промени за 
социална закрила, свързани с 
изпълнение на условията и 
изискванията за отпускане на 
социални помощи. 
За ограничаването на риска ст 
разпространението на 
коронавируса се въведоха 
редица ограничения, някои от 
които са свързани с 
изпълнение на условия и 
изисквания за отпускане на 
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социални помощи. Тяхното 
спазване е безусловно с оглед 
съхраняване здравето и живота 
на хората в условията на 
пандемия. За да не се допусне 
ограничаване и нарушаване на 
правата на хората от уязвимите 
социални групи, които са на 
социално „подпомагане или се 
нуждаят от подкрепата на 
държавата, се наложи 
въвеждането на временни 
промени в условията и 
процедурата за отпускане на 
социални помощи. Не се 
прилага санкциониращия 
процент при определяне на 
диференцирания минимален 
доход и санкциите във връзка с 
изискванията за редовно 
участие на децата/учениците в 
учебния процес и изискванията 
към безработните лица за 
включване в учене и полагане 
на общественополезен труд. 
Изключение се допуска само 
при полагане на 
общественополезен труд по 
преценка на съответния кмет в 
случаите на спешна 
необходимост от 
осъществяване на дезинфекция 
в населените места. Гази мярка 
ще продължи действието си до 
30.09.2020 г. 
Нормативни промени се 
извършиха и във връзка с 
направените промени в 543 от 
Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на 
Закона за здравето, ДВ. бр. 44 
от 13 Май 2020 г., с който се 
даде правна възможност 
безработните лица в 
трудоспособна възраст на 
месечно социално 
подпомагане по Закона за 
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социално подпомагане и не са 
включени в програмите за 
заетост по същия закон, да 
сключват до 31 октомври 2020 
г. трудови договори за 
краткотрайна сезонна 
селскостопанска работа. При 
това те не губят правото си на 
подпомагане, което се 
гарантира и с предвидения 
механизъм за служебно 
преразглеждане на всички 
отпуснати или отказани 
помощи за периода до влизане 
в сила на постановлението. 

 

ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

МТ
СП 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

С предприетите допълнения в 
Правилника за прилагане на 
Закона за социално 
подпомагане се постигна 
координация в разпоредбите 
за месечно и целево енергийно 
подпомагане по отношение на 
доходите на лицата при 
определяне на правото им за 
подпомагане, за да не се 
ограничи правото на 
подпомагане и с целева помощ 
за отопление на посочените 
лица, тъй като те са и 
неизменна част от контингента 
подпомагани лица и семейства.  
Това е силно насърчителна 
мярка за безработните лица в 
трудоспособна възраст за 
включването им в пазара на 
труда в особено важен период 
от селскостопанската работа - 
прибирането на реколтата, 
когато се проявява с най-
голяма острота проблемът, 
свързан с недостига на работна 
сила. С цел да не бъдат 
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прекъснати достъпът до 
подкрепа на правоимащите 
лица с увреждания и 
упражняването на техните 
права бяха предприети 
нормативни и организационни 
мерки и действия, които се 
изразяват в следното: 
Осигурено бе активно 
информиране и консултиране 
на нуждаещите се за 
предоставяне на 
административни услуги по 
телефон или електронна поща. 
В тази връзка Агенцията за 
социално подпомагане (АСП) 
разполага с горещ телефон, 
съответно електронна поща, на 
които гражданите могат да 
получават консултации относно 
социални помощи, плащания, 
услуги и др. Във всяка 
дирекция „Социално 
подпомагане“ (ДСП) е обявен 
телефон и електронен адрес за 
информация по действащото 
законодателство, публикувани 
на интернет страницата на АСП: 
(Бирв:авр.гоуегттеп! Бр). Освен 
това бе наличен денонощен 
телефон за всички случаи на 
необходимост от информация, 
свързана със заявяването и 
получаването на помощи в 
периода на обявеното 
извънредно положение. За 
целите на превенцията 
социалните работници не 
осъществяваха посещения в 
домовете на лицата за 
извършване на анкети. 
Гарантирана е 
непрекъснатостта на процеса 
на прием на заявления-
декларации за - осигуряване на 
социални права в ДСП на 
територията на цялата страна, 
предвид на възможността 
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същите да се подават по 
пощата или чрез лицензиран 
пощенски оператор с обратна 
разписка, както и по 
електронен път, с изключение 
на възникнала неотложна 
необходимост, когато 
заявления-декларации 
можеше да се подават и на 
място в ДСП по настоящ адрес.  

 

ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

МТ
СП 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

 Нова мярка, която бе 
инициирана и бе приета със 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 
март 2020 г. (ЗМДВИП), е 
насочена за хората с 
увреждания, които в този 
период подават заявление-
декларация за извършване на 
индивидуална оценка на 
потребностите по реда на 
Закона за хората с увреждания. 
В случаите на заявена, но не 
навременна установена 
потребност от предоставяне на 
подкрепа, същата да им бъде 
отпускана от датата на 
подаване на изискуемите 
документи. По този начин се 
гарантира непрекъсваемост на 
процеса за достъп до 
механизма личната помощ, 
както и достъпа до финансова 
подкрепа. Съгласно 
разпоредбите на ЗМДВИП 
експертните решения на ТЕЛК и 
НЕЛК за определяне на трайно 
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намалена 
работоспособност/вид и степен 
на увреждане, при които 
срокът на инвалидност изтича 
по време на действието на 
ЗМДВИП, продължават 
действието си по време на 
извънредното положение и два 
месеца след неговата отмяна.  
Това наложи служебното 
удължаване на 
индивидуалните оценки на 
потребностите на хората с 
увреждания, издадени за 
срока, посочен в експертното 
решение за определяне 
процента на трайно 
намалената работоспособност 
или вида и степента на 
увреждане, респективно 
продължи реализирането на 
права.  
На основание чл. 4, т. 2 от 
ЗМДВИП служебно се 
удължиха с един месец от 
отмяната на извънредното 
положение сроковете на 
действие на индивидуалните 
оценки, които са с ограничен 
срок и изтичат по време на 
извънредното положение. По 
аналогичен начин се подходи и 
с вече издадените 
направления, които по 
същество са индивидуални 
административни актове и за 
тях също се прилага посочената 
разпоредба.  В периода на. 
извънредното положение 
продължи предоставянето на 
вида подкрепа за хората с 
увреждания, за които е 
установена потребност, вкл. 
личната помощ, като служебно 
се удължиха сроковете по 
сключените споразумения, 
съответно договори. 
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ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

МТ
СП 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В спешен порядък бяха 
предложени и одобрени от 
Министерския съвет промени в 
Правилника за прилагане на 
Закона за хората с увреждания 
и Методиката за извършване 
на индивидуална оценка на 
потребностите от подкрепа за 
хората с увреждания. С 
промените е регламентирано 
при заявено оценяване на 
потребността от лична помощ 
да не се допуска 
осъществяване на личен 
контакт с човека с увреждане и 
посещение в дома му за 
установяване на реалните 
затруднения и потребности, а 
провеждането на интервю, да 
се провежда само по телефон 
или по електронна поща. По 
този начин се гарантира 
своевременно упражняване на 
правото за предоставяне и 
ползване на лична помощ и бе 
въведен превантивен подход 
за ограничаване на 
разпространението на 
коронавирусната инфекция с 
оглед опазване на здравето на 
хората с увреждания и 
служителите на ДСП. 
Хората с увреждания, 
подпомагани по реда на 
приложимото социално 
законодателство, продължават 
да получават подкрепата, от 
която се нуждаят. 
Осъществяват се регулярните 
социални плащания по 
установения ред, като няма 
преустановяване или спиране 
на административните 
процедури и оперативните 
процеси, но при стриктно 
съблюдаване на 
противоепидемичните мерки. 
Към днешна дата не са спрени 
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плащанията по различните 
програми и мерки в подкрепа 
на деца и възрастни с 
увреждания. Това означава, че 
гражданите с увреждания са 
подкрепени с гарантирана 
финансова подкрепа от 
бюджета, която е 
предназначена за 
компенсиране на разходите, 
свързани с преодоляване на 
затрудненията, предизвикани 
от вида и степента на 
увреждане. 
С нормативни промени в 
Тарифата на таксите за 
социалните услуги, 
финансирани от държавния 
Бюджет за периода на обявено 
извънредно положение по чл. 
84, т. 12 от Конституцията на 
Република България се 
регламентира спирането на 
заплащане на такси от страна 
на хората с увреждания за 
ползване на следните 
социални услуги: 
- дневни центрове, както и 
седмична услуга в дневните 
центрове; 
- центрове за временно 
настаняване; 
- звена „Майка и бебе“ 
- центрове за социална 
рехабилитация и интеграция. 
С извършените нормативни 
промени в областта на 
политиката за правата на 
хората с увреждания не се 
предвиждат допълнителни 
разходи, трансфери или други 
плащания за сметка на 
държавния бюджет.  
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1.2. Програми и мерки по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“, финансирана от 
Европейския социален фонд 
На 13 март 2020 г., 
Европейската комисия (ЕК) 
представи Предложение за 
Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 
1303/2013, Регламент (ЕС) 
1301/2013 и Регламент (ЕС) 
508/2014 относно специфични 
мерки за мобилизиране на 
инвестиции в системите за 
здравеопазване на държавите-
членки (ДЧ) и в други сектори 
на техните икономики в 
отговор на разпространението 
на коронавируса (Covid- 19). 
Ключов елемент на приетите 
регламенти е допустимостта от 
| февруари 2020 г. на всички 
потенциални разходи за борба 
със заразата с Covid- 19, 
финансирани от структурните 
фондове на ЕС, така че ДЧ да 
могат да изразходват 
средствата възможно най-
бързо за борба с пандемията. В 
допълнение, на ДЧ се дава - 
значителна гъвкавост за 
препрограмиране на мерки и 
прехвърляне на средства 
между фондове и програми в 
отговор на кризата и 
преодоляване на последиците 
от нейното въздействие. 
Въз основа на анализираната 
информация за вътрешно 
разпределение на ресурси по 
програми и необходим 
допълнителен бюджет за 
финансиране на конкретни 
мерки, МС прие Решение № 
256 от 14 април 2020 г. за 
даване на съгласие за 



149 
 

преразпределение на приноса 
от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове чрез 
прехвърляне на средства 
между оперативните програми 
2014-2020 г. за подкрепа на 
мерки за минимизиране на 
отрицателните последици от 
епидемичното 
разпространение на Covid-19. 
Към Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ (ОПРЧР), финансирана 
от Европейския социален фонд 
(ЕСФ), се насочиха средства от 
ЕСФ в размер на 133 790 507 
лв. за финансиране на мерки за 
борба с пандемията, от които:  
   - 105 000 000 лв. от ОП 
„Добро управление“ (ОПДУ); 
    - 28 790 507 лв. от ОперОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 
(ОПНОИР).  
Наред с прехвърлените от 
другите оперативни програми 
средства, ОПРЧР насочи към 
мерки в отговор на кризата и 
свой, вътрешен неразпределен 
ресурс от недоговорени 
средства и спестени такива от 
текущи операции. Конкретните 
проекти/операции, които се 
финансират са следните:  
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Стартирали операции 
ВG05М90ОР001-1.099-0001-С01 
„Защита на населението от 
заплахи за общественото 
здраве, причинени от 
пандемични кризи“. 
Бенефициент на проекта е МЗ, 
предоставят се допълнителни 
възнаграждения на 
медицинския и немсдицинския 
персонал пряко зает с 
изпълнение на дейностите, 
свързани с мерките за 
превенция и борба с Covid-19, 
както и осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на операцията е 60 000 000 лв. 
Проектът се изпълнява в 
периода 16.03-31.12.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 14 000. На 
бенефициента с изплатен аванс 
в размер на 12 000 000 лв. 
- ВG05М90ОР001-1.004 
„Подобряване качеството и 
ефективността на публичните 
услуги за уязвимите групи на 
пазара на труда и 
работодателите“. Бенефициент 
на г проекта е Агенцията по 
заетостта, предоставят се 
допълнителни възнаграждения 
на . служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на Covid-19, както и 
осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на мярката е 3 740 752 лв. 
Дейността се изпълнява в 
периода 16.03-30.06.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 1200. 
- ВG05М90ОР001-3.004 
„Оптимизация и иновации в 
ИА ГИТ“. Бенефициент на 
проекта е Изпълнителна 
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агенция „Главна инспекция по 
труда“. Предоставят се 
допълнителни възнаграждения 
на служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на Covid-19, както и 
осигуряване на лични 
предпазни средства. Бюджетът 
на мярката е 205 200 лв. 
Дейността се изпълнява в 
периода 16.03 - 30.06.2020 г., 
като обхванатите от подкрепата 
лица са 350. 
- ВG05М90ОРО01-3.006 
„Повишаване на капацитета на 
служителите в сферата на 
закрилата на детето, 
социалните услуги и 
социалното подпомагане“. 
Бенефициент на проекта с 
Агенцията за социално 
подпомагане, предоставят се 
допълнителни възнаграждения 
на служителите на първа 
линия, с цел осигуряване на 
защитено и качествено 
обслужване на гражданите в 
условията на СОУ Ш-19, както и 
осигуряване на лични 
предпазни средства. 
Стойността на тази подкрепа е 
10 373 800 лв. Дейността се 
изпълнява в периода 16.03-
30.06.2020 г., като обхванатите 
от подкрепата лица са 2700. 
- ВG05М90ОР001-2.101 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания- Компонент 3“. 
Целта на проекта е превенция 
и подпомагане на достъпа до 
услуги на уязвими лица, вкл. 
хора с увреждания или в 
невъзможност от 
самообслужване, които са 
застрашени в най-голяма 
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степен от Covid-19, както й за 
лица в карантинен период. 
Общият размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е 45 
000 000 лв. Допустимите 
дейности са: доставка на храна, 
хранителни продукти и 
продукти от първа 
необходимост, вкл. лекарства, 
заплащане на битови сметки, 
заявяване и получаване на 
неотложни административни 
услуги; транспорт на 
персонала, предоставящ 
услугите, от/до домовете на 
лицата; Осигуряване на лични 
предпазни средства и 
дезинфекциращи препарати за 
лицата, предоставящи услугите. 
Общините и районите на 
Столична. община, на чиято 
територия се предоставя 
услугата с цел превенция на 
уязвимите групи от 
последиците от Covid-19 са 226, 
като заявените потребители са 
28 661. Стойността на 197-те 
договора е 36 161 804 лв. 
- „Подкрепа и защита за 
служителите на Националния 
осигурителен институт в 
условията на пандемия от 
Covid-19“. Бенефициент на 
проекта е Националния 
осигурителен институт, 
предоставят се допълнителни 
възнаграждения на 
служителите на първа линия, с 
цел осигуряване на защитено и 
качествено обслужване на 
гражданите в условията на 
Covid-19, както и осигуряване 
на лични предпазни средства. 
Бюджетът на операцията с 860 
000 лв., като ще бъдат 
обхванати 497 лица. 
Операцията е обявена с краен 
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срок за подаване на проектно 
предложение 30.06.2020 г. 
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през м. юни. 

2020 г. 

Планирани операции:  
- „Краткосрочна подкрепа за 
заетост в отговор на 
пандемията от Covid-19“. Чрез 
Агенцията по заетостта ще се 
осигури подкрепа за 
работодатели и 
самоосигуряващи се лица чрез 
компенсации на 
възнаграждения (290 лв. в 
рамките на до 6 месеца на 
заети лица, който отговорят на 
условия, посочени в акт на МС). 
Планираният бюджет на 
операцията е 40 000 000 лв., 
обхванатите лица се очаква да 
бъдат 22 000. Проектът ще се 
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изпълнява в периода 01.07-
31.12.2020 г., като в момента се 
провежда съгласуване на 
операцията с ЕК и членовете на 
КН. 
- „Заетост за теб“. Чрез 
Агенцията по заетостта ше. се 
осигури подкрепа към 
работодатели за наемане на 
безработни лица (минимална 
работна заплата и дължимите 
осигуровки за сметка на 
работодателя за максимум от 3 
месеца). Планираният бюджет 
на операцията с 160 000 000 
лв., обхванатите лица се очаква 
да бъдат 70 000. Проектът ще 
се изпълнява в пeриода 
01.07.2020 г.-31.12.2020 г., като 
в момента се провежда 
съгласуване на операцията с ЕК 
и членовете на КН. 
Стартиралите и планираните 
операции по ОПРЧР в отговор 
на кризата са с общ бюджет от 
321 179 752 лв., като 
планираният брой на 
обхванатите от подкрепата 
лица е 139 647 лв  
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1.3. Програми и мерки по 
Оперативна програма за храни 
и/или материално 
подпомагане на най-
нуждаещите се лица в 
България 2014-2020, 
финансирана от Фонда за 
подпомагане на най-
нуждаещите се лица - 
Операция тип 2 „Предоставяне 
на индивидуални пакети 
хранителни продукти 2017-
2019“. 
Предвид възникналата 
епидемична обстановка в 
Република България, свързана 
с разпространението на СОУШ-
19 се прие спешно пакет от 
мерки за подкрепа, като една ” 
от тях е възможността за 
подпомагане с хранителни 
продукти по Оперативна 
програма за храни и/или 
основно материално 
подпомагане от Фонда за 
европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица в 
България (ОПХ ФЕПНЛ) чрез 
идентифициране на 
представители на 
допълнителни целеви групи 
уязвими лица.  
С над 1400 тона храни от първа 
необходимост се подпомогнаха 
над 58 000 лица и семейства от 
допълнителните целеви групи.  
На 16.04.2020 г. приключи 
първи етап на раздаването на 
основни хранителни продукти 
на лица от уязвими групи в 
рамките на допълнителните 
целеви групи. 
Разпределени бяха близо 950 
тона храни на 32 300 лица и 
семейства, изпаднали в тежка 
ситуация. Приоритетно са 
включени възрастни хора над 
65 години, които живеят сами и 
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нямат близки, които да се 
грижат за тях, определени като 
рискова от заразяване група и 
им е препоръчано да не 
излизат от домовете си, както и 
уязвими лица с ниски доходи 
под линията на бедност и в 
затруднена социална ситуация, 
попаднали под задължителна 
карантина. Също така се 
подпомогнаха и потребителите 
на „топъл обяд“ по проектите, 
изпълнявани от общините по 
Оперативната програма за 
храни и възрастни хора в 
обхвата на операция 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания“ по ОПРЧР.  
На 13.05.2020 г. стартира 
поетапно реализирането на 
втори етап на подпомагане, 
като ще се подкрепят общо над 
26 000 лица и семейства от 
допълнителните целеви групи с 
над 450 тона храни, като от тях:  
- близо 16 900 лица в 
затруднена социална ситуация, 
идентифицирани от 
общинските администрации, 
местните кризисни щабове за 
борба с Covid-19, Регионалните 
дирекции за социално 
подпомагане и 
неправителствени 
организации, 
- работещи с различни 
категории рискови групи, в 
това число и мигранти 
пребиваващи на територията 
на страната: 
- 9 230 потребители на 
социалните услуги в общността, 
в т.ч. резидентен тип услуги в 
специализираните институции.  
Индивидуалните пакети 
съдържат продукти от първа 
необходимост като теглото на 
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всеки е определено в 
зависимост от индивидуалните 
потребности на 
представителите на целевите 
групи и наличните количества 
нераздадени хранителни 
продукти по области, като при 
раздаването се спазват 
противоепидемичните мерки. 
 - Стойността на хранителните 
продукти (1 404,92 тона), 
разпределени в двата етапа на 
раздаване на допълнителни 
целеви групи е 3 051 041 лв.  
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2020 г. 

1.4. “Програми и мерки чрез 
бюджета на Агенцията за 
социално подпомагане 
(второстепенен разпоредител 
с бюджет към министъра на 
труда и социалната политика), 
финансирани в рамките на 
Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 
г.  
Еднократната социална 
помощ, отпускана по реда на 
чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за 
социално подпомагане в 
размер 375 лв. 
 
С оглед намаляване на 
негативните последици върху 
родителите, отглеждащи деца - 
ученици до 7-ми клас, 
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навършили 14-годишна 
възраст, останали без работа, 
или ползващи неплатен отпуск, 
поради невъзможност да 
извършват дистанционно 
служебните си ангажименти, 
намиращи се в затруднение да 
задоволят своите здравни, 
комунално-битови или други 
жизненоважни потребности, 
беше разширен обхватът на 
семействата, които могат да 
получат еднократната социална 
помощ, отпускана по реда на 
чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за 
социално подпомагане 
(ППЗСП). 
В периода от 01 януари 2020 г. 
до 02 юни. 2020 г. в дирекции 
„Социално подпомагане“ са 
постъпили общо 12 608 бр. 
заявления-декларации за 
отпускане на еднократна 
социална помощ по чл. 16 от 
ППЗСП, в това число 5798 бр. 
заявления- | декларации за 
отпускане на еднократна 
помощ, подадени от 13 април 
2020 г. от семейства с деца до 
14-годишна възраст, чиито 
родители са останали без 
работа и доходи поради 
ограниченията, наложени във 
връзка с пандемията от Covid-
19. 
Към 02 юни 2020 г. са издадени 
общо 6587 бр. заповеди за 
отпускане на еднократна 
социална помощ по чл. 16 от 
PПЗСП, в това число 2508 
заповеди за отпускане на 
еднократна помощ на 
семейства с деца до 14 г. За 
сравнение през първото 
тримесечие на 2020 г. са 
постъпили общо 2777 бр. 
заявления декларации за 
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отпускане на еднократна 
социална помощ по чл. 16 от 
ППЗСП, като от тях са одобрени 
за отпускане 1940 бр., което 
означава, че за по-малко от два 
месеца броят на семействата, 
които са подали заявления е 
нараснал над 4 пъти.  
- Към 31.05.2020 г. са изплатени 
средства на 619 лица от 
семейства с деца до 14-
годишна възраст, чиито 
родители са останали без 
работа и доходи поради 
ограниченията наложени във 
връзка с пандемията от Covid-
19 на стойност 232 100 лв. 
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Целева програма „Топъл обяд-
у дома в условията на 
извънредна ситуация -2020“ 
Във връзка с обявеното 
извънредно положение на 
територията на Република 
“България, считано от 13 март 
2020 г. до 13 април 2020 г. 
(обн., ДВ, извънреден брой 22 
от 13.03.2020 г.) с писмо изх. № 
04-13-69/19.03.2020 г. на 
министъра на финансите бяха 
осигурени средства в размер на 
5 100 000 лв. на Агенция за 
социално подпомагане за 
финансово обезпечаване на 
дейностите по осигуряване на 
топъл обяд за социално слаби 
и възрастни хора на 
територията на Република 
България. В изпълнение на 
гореизложеното АСИ изготви и 
предложи на министъра на 
труда и социалната политика за 
утвърждаване пакет документи 
по Програмата, определящ 
обхвата, реда и условията за 
финансиране и реализиране на 
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дейностите по приготвяне и 
Доставка на топъл обяд до 
дома на потребителите от 
общини и райони на общини. 
Програмата с утвърдена със 
Заповед №РД01-
209/27.03.2020 г. и 
публикувана заедно с покана 
за кандидатстване па интернет 
страницата на АСП. Програмата 
допълва националните мерки 
за овладяване на извънредната 
ситуация в страната и подкрепа 
на уязвими граждани.  
Цели: Приготвяне и доставка на 
топъл обяд в подкрепа на 
уязвими граждани, които 
поради бедност и 
продължителна социална 
изолация, в условията на 
обявената извънредна 
ситуация, произтичаща от 
необходимостта от 
ограничаване на 
разпространението на Covid-19 
са в затруднение да осигурят 
сами прехраната си. 
Кандидати: общини или 
райони на общини 
Целеви групи:  
- Лица с ниски доходи, под 
линията на бедност, 
определена за страната, за 
времето, в което са поставени 
под задължителна карантина.  
- Уязвими лица, в това число и 
възрастни над 69 години, без 
доходи или с доход под 
линията на бедност, 
определена за страната, които 
живеят сами и нямат близки, 
които да се грижат за тях и в 
условията на извънредното 
положение, обявено за 
страната не са в състояние да 
си осигурят прехраната. 
- Лица, които поради възрастта 
си, поради трайно увреждане 
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или в резултат от заболяване 
не могат да се самообслужват и 
не могат да осигурят сами или с 
помощта на близките си своите 
ежедневни потребности от 
храна.  
Размерът на финансирането по 
програмата е до 5 100 000 лв. 
При отменяне или  промяна на 
срока на въведената 
извънредна ситуация или в 
случай че средствата не бъдат 
разпределени, при обоснована 
необходимост 
продължителността на 
дейностите, обхватът и 
допустимостта на целевите 
групи могат да бъдат 
променяни. Размерът на 
финансирането на услугата за 
едно лице за един ден е 2.90 
лв., което включва:  
- храна за обяд: супа, основно 
ястие, хляб и поне веднъж 
седмично десерт - 2.50 лв. 
средномесечно за храноден; : 
- други разходи: транспортни, 
режийни, съпътстваща 
подкрепа, консумативи и др. 
- 0.40 лв. за храноден.  
Приготвената храна се доставя 
ежедневно до дома на 
потребителя, в работни дни. 
При наличие на икономии, в 
почивните и празничните дни, 
кандидатът може да осигурява 
и годна за директна 
консумация 
храна/консервирана или 
пакетирана/, която отговаря на 
санитарно-хигиенните 
изисквания, в съответствие с 
установените изисквания и 
необходимите 
противоепидемични мерки. 
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Максималният брой 
потребители от допустимите 
целеви групи е както следва: 
- за общини и райони на 
общини с население до 50 000 
жители - до 170 000 
потребители: 
- за общини и райони на 
общини с население от 50 001 
до 100 000 жители - до 200 000 
потребители: 
- за общини и райони на 
общини над 100 001 жители - 
до 250 потребители. 
Подборът на потребителите е в 
отговорността на общината или 
района, който има сключен 
договор по програмата.  
За да бъде предоставен топъл 
обяд на лицата от пелевите 
групи и с оглед 
противоепидемиологичните 
препоръки на създадения 
Националния оперативен щаб, 
не се изисква подаване на 
заявления и сключване на 
договор за ползване на 
социална услуга с 
потребителите. 
Общините и районите на 
общините кандидатстваха за 
финансова помощ с проектно 
предложение в периода 01-
21.04.2020 г. През месец април 
бяха подадени 214 проектни 
предложения и се подписаха 
214 договора за предоставяне 
на финансова помощ. 83 
общини и райони не се 
включиха в Програмата, 
поради тази причина със 
Заповед № РД01-289 от 
07.05.2020 г. на министъра на 
труда и социалната политика 
бе обявен нов срок - от 
11.05.2020 г. до 17:00 часа на 
15.05.2020 г., за подаване на 
проектни предложения. В 
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рамките на новия срок бе 
подадено още едно проектно 
предложение, с което общия 
брой на общините, които 
изпълняват договори по 
Програмата е 215. Броят на 
потребителите, които 
получават топъл обяд е 30 848, 
а предоставената финансова: 
помощ в в размер на 2 935 653 
лв. След приключване на 
процеса по сключване на 
допълнителни споразумения за 
удължаване на периода на 
предоставяне на топъл обяд се 
очаква бюджетът от 5 100 000 
лв. да бъде усвоен на 100%. 
- Към 31.05.2020 г. са изплатени 
средства под формата на 
авансови плащания на 203 
общини на стойност 1 458 828 
лв. 
Закупени дезинфектанти от 
бюджета на АСП. 
- През месец март се закупиха и 
2000 бр. препарати за 
дезинфекция на стойност 23 
760 лв. за нуждите на самотни 
стари хора - лица над 65-
годишна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване без ЕР на 
ТЕЛК на територията на 
страната: 
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1.5. Програми и мерки чрез 
бюджета на Фонд „Социална 
закрила“ (второстепенен 
разпоредител с бюджет към 
министъра на труда и 
социалната политика), 
финансирани в рамките на 
Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 
г., в т.ч. и от приходи от 
дарения на физически лица. 
 Министерството на труда и 
социалната политика стартира 
дарителска кампания за 
подпомагане на социално 
слаби лица и семейства. Всички 
постъпили дарения по сметката 
на Фонд „Социална закрила“ 
(ФСЗ) се насочват за 
разширяване обхвата на  
дейностите, реализирани от 
ФСЗ и осигуряване на храна на 
социално слаби лица и 
семейства по проект, 
реализиран от Агенцията за 
социално подпомагане, Към 
31.05.2020 г. получените 
дарения от физически лица са 
на обща стойност 262 818 лв. 
Със средствата от бюджета на 
ФСЗ, както и от постъпилите 
дарения са реализирани 
следните допълнителни 
инициативи: 
- Закупени са 3000 бр. 
препарати за дезинфекция на 
стойност 35 640 лв. за нуждите 
на самотни стари хора - лица 
над 65-годишна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване без ЕР на 
ТЕЛК на територията на 
страната; 
- Увеличен е бюджета и 
обхвата на потребителите на 
целева програма „Обществени 
трапезарии“, финансирана от 
ФСЗ. В периода на 
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извънредното положение с 
осигурен топъл Обяд на хора в 
неравностойно социално 
положение, в това число лица и 
семейства, които са изпаднали 
в тежка ситуация, в следствие 
на епидемичната обстановка - 
поставени под карантина, лица, 
завърнали се от други 
държави, останали без работа, 
без доход и т.н. Допълнително 
разходваните средства са в 
размер на 97 500 лв. за 
включване на нови 1489 лица 
за периода 13.04.2020 г. до 
12.05.2020 г. 
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Във връзка с Решение № 325 на 
МС от 14.05.2020 г. за 
обявяване на извънредна 
епидемична обстановка ще 
продължи предоставянето на 
топла храна допълнително на 
1391 лица за периода 
20.05.2020 г.-12.06.2020 г. 
Одобрените средства са в 
размер на 68 576 лв. До 
момента на извънредната 
ситуация потребителите на 
социалната услуга са 4141 лица 
в неравностойно социално 
положение. Предприети са 
своевременни действия за 
изпращане на указания и 
препоръки до всички 
доставчици на услугата относно 
спазването на “необходимите 
предписания свързани с 
овладяване и предотвратяване 
на разпространението на вирус 
Covid-19. 
- Утвърдена е целева програма 
в размер до 30.000 лв. за 
социално подпомагане на 
населението на Столична 
община, финансирана от Фонд 
„Социална закрила“ по реда на 
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за 
социално подпомагане. Чрез 
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реализирането на проект 
„Осигуряване на помощ и 
подкрепа на лица и семейства 
от Столична община с пакети с 
хранителни продукти от първа 
необходимост във връзка с 
обявеното извънредно 
положение, поради 
разпространението на Covid-19  
на Столична община са 
осъществени доставки на 1875 
пакета със стоки от първа 
необходимост на социално 
слаби лица/семейства, 
нуждаещи се от социална 
подкрепа във връзка с 
извънредното положение, 
които са: социално слаби 
лица/семейства, които имат 
нужда от социална подкрепа 
по време на обявеното 
извънредно положение; лица 
от рискови групи (лица над 65 
г. лица и/или лица с ТЕЛК); 
самотно живеещи и 
трудноподвижни лица; 
поставени под карантина и/яли 
домашно лечение; живущи в 
квартали, поставени под 
карантина на територията на 
Столична община.  
- В изпълнение на волята на 
дарител, с предоставените 
средства в размер на 35 000 лв. 
са закупени мобилни 
устройства - таблети за 
подпомагане образователния 
процес на 157 деца и младежи, 
настанени в центрове за 
настаняване от семеен тип на 
територията на следните 
области: Видин, Враца и 
Монтана.  
- Утвърдена е целева програма 
в размер до 1000 000 лв. чрез 
бюджетите на общините, 
финансирана от Фонд 
„Социална закрила“ за 
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подпомагане и осигуряване на 
непрекъснат образователен 
процес на 2000 деца и 
младежи, настанени в 
социални услуги, делегирана от 
държавата дейност от 
резидентен тип и домове за 
деца, лишени от родителска 
грижа от I до XII клас по реда на 
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за 
социално подпомагане. 
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2. Вид и обем на финансовите 
средства и изпълнение на 
програмите от НОИ и други 
институции от социалната 
сфера.  
Мерките за подпомагане на 
икономиката и намаляване на 
негативните последици в 
подкрепа на бизнеса и 
засегнатите работодатели са 
част от основните приоритети 
на правителството. За 
запазване на работните места в 
страната е приетата т.нар. 
мярка 60/40, състояща се в 
поемане от страна на 
държавата на 60 на сто от 
размера на | осигурителния 
доход на лицата и дължимите 
осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя в предприятия, 
чийто бизнес е пострадал в 
най-голяма степен от 
въведените извънредни мерки 
за овладяване 
разпространението на  Covid-19 
и лечението му. С ПМС № 55 от 
30 март 2020 г., изм. и доп. с 
ПМС № 71 и ПМС № 106 от 
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2020 г. са определени 
условията и реда за изплащане 
на компенсации на 
работодатели с цел запазване 
на заетостта на работниците и 
служителите при извънредното 
положение, обявено с Решение 
на НС от 13 март 2020 г. или 
обявената с Решение № 325 на 
МС от 14 май 2020 г 
извънредна епидемична 
обстановка на територията на 
Република България. Обхватът 
от предприятията, които могат 
да се възползват от мярката с 
максимално разширен, като 
той покрива голям брой 
отрасли и браншове. За целта 
работодателите трябва да са 
преустановили работа на 
предприятието, на част от него 
или на отделни работници и 
служители, или да са 
установили непълно работно 
време, или да са декларирали 
спад в приходите от продажби 
спрямо същия период на 
предходната година - минимум 
20 на сто. 
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Със Закона за изменение и 
допълнение на ЗДБРБ.за 2020 г. 
е изменен и Закона за 
държавното обществено 
осигуряване (ДОО) за 2020 г., 
като разходите по бюджета на 
ДОО са увеличени с 1000 000 
000 лв. за обезпечаване на 
мярката „60/40“. Във връзка с 
прогнозирано неизпълнение на 
приходите от осигурителни 
вноски по бюджета на ДОО с 
430 000 000 лв. е променен и 
размера на бюджетните 
взаимоотношения на 
държавния бюджет с бюджета 
на ДОО. Трансферът от 
централния бюджет за 
покриване на недостига по 
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бюджета на ДОО за 2020 г. е 
увеличен общо с 1 430 000 000 
лв., в т.ч. 1000 000 000 лв. за 
допълнителни разходи и 
4130000 000 лв. за 
компенсиране на очаквано 
неизпълнение на приходите по 
бюджета на ДОО.  
Към 04.06.2020 г. от НОИ са 
изплатени средства в размер 
на 72 944 306 лв. на 11 228 
работодатели за 169 865 наети 
от тях лица. НОИ създаде и 
поддържа база данни за 
работодателите, на които са 
изплатени компенсации по 
ПМС № 55 от 2020 г., изм. и 
доп. с ПМС № 71 и ПМС №  106 
от 2020 г. Базата данни 
съдържа информация за  
работодателя, за общата сума 
на изплатените компенсации за 
съответния месец и за общия 
брой на работниците и 
служителите, за които са 
изплатени. Базата данни е 
публична, с изключение на 
данните, представляващи 
"лични данни" по смисъла на 
Закона за защита на личните 
данни и може да бъде 
намерена на интернет 
страницата на НОИ.  
3. Друга информация, 
свързана с борбата с 
икономическите последствия 
от разпространението на 
коронавирусната зараза. 
Съгласно писмо № 91-00-
125/04.05.2020 г. на министъра 
на финансите относно 
представяне на ежемесечна 
отчетна информация за 
извършените разходи във 
връзка с мерките за 
предотвратяване на 
разпространението на Covid-19 
и лечението му, мерки за 
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подкрепа на бизнеса и 
социални мерки, на интернет 
страницата на Министерство на 
труда и социалната политика 
(МТСП) се публикува отчет за 
извършените разходи от МТСИ. 
Отчетът е достъпен в рубрика 
„Документи“/ „Програмен 
бюджет на МТСП и 
отчети“/2020  
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ПОЛИТИКА 

МТ
СП 

Йордан 
Цонев 
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дател 
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ната 
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я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

Обяснителна записка към 
Отчета за извършените 
разходи от Министерство на 
труда и социалната политика 
(МТСП) към 31.05.2020 г., във 
връзка с мерките за 
предотвратяване на  
разпространението на Covid-19 
и лечението му, мерки за 
подкрепа на бизнеса и 
социални мерки 
I. ОБЩО РАЗХОДИ  - 6 371 464 
лв. 
в т.ч. общо разпределени: 
Ведомствени разходи. - 2 842 
358 лв. 
Администрирани разходи - 
3529 106 лв. 
в т.ч. общо финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) -  600 
480 лв. в т.ч.за сметка на 
дарения 58 197 лв. 
СЕС - КСФ (ОП РЧР 2014-
2020:ОПХ ФЕПНЛ) - 5770984 лв. 
в т.ч. общо по структури: 
Администрация на МТСП - 39 
710 лв. 
Агенция за социално 
подпомагане - 5 180 437 лв. 
Агенция по заетостта - 527 244 
лв. 
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ИА „Главна инспекция по 
труда“ - 409 371 лв. 
Агенция за хората с 
увреждания - 1 668 лв. 
Държавна агенция за закрила 
на детето- 1549 лв. 
Фонд „Социална закрила“  - 201 
733 лв. 
Фонд „Условия на труд“ - 154 
лв. 
Национален институт за 
помирение и арбитраж -  6 606 
лв. 
Център за развитие на 
човешките ресурси и 
регионални инициативи  - 2 992 
лв. 
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Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

II. ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ -  2 
842 358 лв. 
в т.ч. общо финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) - 122. 
415 лв. 
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ -  2 319 
555 лв.    в т.ч. осигурителни 
вноски 444 037 лв. 
в т.ч. общо финансирани: 
СЕС-КСФ (ОП РЧР 2014-2020) 2 
319 555 лв. вт.ч. осигурителни 
вноски 444 037 лв. 
 
в т.ч. по структури: 
Агенция за социално 
подпомагане 1451 167 лв. вт.ч. 
осигурителни вноски 250 787 
лв. Разходите са допълнително 
възнаграждение за месец март 
2020 г. на 2006 служители на 
първа линия, на длъжност 
„социален работник“ и „главен 
социален работник“, 
финансирани по проект 
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ВG05М9ОРО01-3.006-0001 
„Повишаване на капацитета на 
служителите в сферата на 
закрилата на детето, 
социалните услуги и 
социалното подпомагане“, ОП 
РЧР 2014-2020. 
Агенция по заетостта 475 269 
лв. вт.ч. осигурителни вноски 
95 709 лв. Разходите са 
допълнително възнаграждение 
за месец март 2020 г. на 668 
служители на първа линия в 
ДБГ, финансирани по проект 
ВО05М9ОР001-1.004 
„Подобряване качеството и 
ефективността на 
предоставяните услуги за 
уязвимите група на пазара на 
труда и работодателите“, ОП 
РЧР 2014-2020. ИА „Главна 
инспекция по труда“ 393 119 
дв. вт.ч. осигурителни вноски 
97 541 лв. Разходите са 
допълнително възнаграждение 
за месец март 2020 г. на 250 
служители и за месец април 
2020 г. на 312 служители на 
първа линия с инспекторски 
правомощия, финансирани по 
проект ВG05М90ОР001-3.004 
„Оптимизация и иновации в ИА 
ГИТ“, ОПРЧР 2014-2020.  
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Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА  - 517 
811 лв. в т.ч. общо 
финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) - 117 
423 лв. 
СЕС-КСФ (ОП РЧР 2014-2020) - 
400 388 лв. 
Закупени са дезинфекционни 
материали (дезинфектанти, 
белина, спирт) и предпазни 
средства (маски за 
многократна и еднократна 
употреба, ръкавици, 
термометри, шлемове) за 
служителите на всички 
структури в системата на МТСП. 
Разходите в група СЕС-КСФ са 
за сметка на проектите по ОП 
РЧР 2014-2020 в АСП, АЗ и ИА 
ГИТ. 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4992 
лв. в т.ч. общо финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.)  -49 
920 лв. 
Закупени са 4 бр. мобилни 
компютри, с цел осигуряване 
на техническа възможност за 
работа от разстояние на 
служителите в Националния 
институт за помирение и 
арбитраж.  
III. АДМИНИСТРИРАНИ  
РАЗХОДИ - 3 529 106 лв. вт.ч.за 
сметка на дарения 58 197 лв. 
в т.ч. общо финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) - 478 
065 лв. вт.ч.за сметка на 
дарения 58 197 лв. 
СЕС-КСФ (ОПХ ФЕПНЛ) - 3 051 
041 лв. 
РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА - 34 
997 лв. в т.ч.за сметка на 
дарения 34 997 лв. 
 ФЗС - 34 997 в т.ч.за сметка на 
дарения 34 997 лв 
За закупуване на 157 бр. 
таблети за деца и младежи от 
центрове за настаняване от 
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семеен тип в 12 общини на 
територията на областите 
Враца, Монтана и Видин, 
съгласно волята на дарителя. 
СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ   - 3494 
109 лв. в т.ч. общо 
финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) - 443 
068 лв. 
СЕС-КСФ (ОПХ ФЕПНЛ) - 3 051 
041 лв. 
в т.ч. по структури: 
ФСЗ/ АСП / Администрация на 
МТСП - 79 952 лв. 
За закупуване на 7 000 бр. 
течен дезинфектант за ръце за 
подкрепа на самотно живеещи 
лица над 65-годишна възраст в 
невъзможност за 
самообслужване без ЕР на 
ТЕЛК, по списък и доставени 
чрез РДСП/ДСП на Агенцията за 
социално подпомагане. 
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Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

ФСЗ - 131 016 лв. вт.ч.за сметка 
на дарения 23 200 лв. 
За разширяване обхвата на 
потребителите по целева 
програма „Обществени 
трапезарии“ 
на територията на страната, в 
т.ч. от допълнително одобрени 
средства за сметка на дарения 
от страната - 23 200 лв. 
 
АСП - 3 283 141 лв. в т.ч. общо 
финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.) - 232 
100 лв. 
Изплатени еднократни помощи 
по чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за 
социално подпомагане (ППЗСП) 
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в максимален размер до 375 
лв. в рамките на бюджета на 
АСП на 19 лица от семейства с 
деца до 14-годишна възраст, 
чиито родители са останали 
без работа и доходи поради 
ограниченията наложени във 
връзка с пандемията от Covid- 
19 в размер на 232 100 лв. 
 
СЕС-КСФ (ОПХ ФЕПНЛ) - 3 051 
041 лв. 
С над 1400 тона храни от първа 
необходимост се подпомогнаха 
над 58 000 лица и семейства от 
допълнителни целеви групи 
чрез спешна мярка за 
подкрепа, финансирана по ОП 
за храни и/или основно 
материално подпомагане от 
Фонда за европейско 
подпомагане на най-
нуждаещите се лица в 
България (ОПХ ФЕПНЛ). 
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през м. юни. 

2020 г. 

IV. ПРЕДОСТАВЕНИ 
ТРАНСФЕРИ - 1598 328 лв. 
вт.ч.за сметка на дарения 30 
000 лв. 
в т.ч. общо финансирани: 
Бюджет (ЗДБРБ за 2020 г.)  -
1598 328 лв. вт.ч.за сметка на 
дарения 30 000 лв. 
в т.ч. по структури. 
Чрез Агенция за социално 
подпомагане от бюджета за 
социални разходи -1458 828 лв. 
Предоставени трансфери на 
общо 203 бр. общини - 
изпълнители по договори по 
Целева програма „Топъл обяд у 
дома в условията на 
извънредна ситуация - 2020 г.“ 
в размер 1458 828 лв. 
Чрез Фонд „Социална закрила“ 
от бюджета за социални 
разходи  - 60 946 лв. вт.ч.за 
сметка на дарения 30 000 лв. 
Предоставен трансфер на 
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Столична община в размер 30 
000 лв. за реализиране на 
проект „Осигуряване на помощ 
и подкрепа на лица и 
семейства от Столична община 
с пакети с хранителни продукти 
от първа необходимост във 
връзка с обявеното извънредно 
положение, поради 
разпространението на Covid-
19“; 
Предоставени трансфери в 
размер 30 946 лв. на следните 
общини: Гоце Делчев - 986 лв, 
Несебър - 1 523 лв., 
Белоградчик - 1044 лв., Трявна 
- 418 лв., Момчилград - 5 075 
лв., Ковачевци - 1015 лв., 
Садово - 17 826 лв., Разград - 
2537 лв. и Правец - 522 лв. за 
предоставяне на топъл обяд по 
целева програма „Обществени 
трапезарии“. 
Чрез Администрацията на 
МТСП от бюджета за разходи 
за персонал - 78 554 лв. 
Предоставен трансфер на МЗ 
във връзка с Решения на 44-то 
НС на Република България от 
13.03.2020 г. за обявяване на 
извънредно положение върху 
цялата територия на Република 
България във връзка с 
разрастващата се пандемия 
Covid-19 и от 06.04.2020 г., за 
дейности по превенция и 
лечение на заразата с Covid-19. 
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2020 г. 

V. ПОЛУЧЕНИ ДАРЕНИЯ В 
НАТУРА 100 000 лв. 
в т.ч. по структури: 
Агенция за социално 
подпомагане 100 000 лв. 
Получено дарение в натура от 
„СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД“ АД на 
основание сключен договор за 
дарение на дезинфекциращи 
продукти, разпределени на 
всички служители във всички 
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структури на агенцията. 
Забележка: Информацията в т. 
IV „Предоставени трансфери“ и 
т.V  „Получени дарения в 
натура“ съответства на 
информацията в отчетите на 
МТСП за касово изпълнение на 
бюджетите, на сметките за 
средства от ЕС и на сметките за 
чужди средства, както и 
оборотни ведомости към 
31.05.2020 г., но не попада в 
съдържанието на утвърденото 
от МФ приложение „Отчет 
разходи Covid-19“ с писмо № 
91-00-1 25 от 04.05.2020 г. на 
министъра на финансите. 
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Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В Министерството на туризма е 
получено писмо от Вас 
препратено ни за отговор от 
кабинета на министър-
председателя относно 
предоставяне на информация 
за разходите на публични 
средства. свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid-19. 
От страна на Министерството 
на туризма са предприети 
мерки, за преодоляване на 
последствията от Covid-19, като 
се предоставя възможност за 
възстановяване работата на 
сектора. 
 
1. В тази насока са издадени 
„Указания за функциониране 
на места за настаняване и 
заведения за хранене и 
развлечения в условията на 
опасност от заразяване с Covid-
19 в България“. Разработеният 
документ е съобразен с 
указанията и препоръките на 
Световната здравна 
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организация (СЗО) и 
Европейския център за 
превенция и контрол на 
заразите. Указанията са 
съгласувани с Министерството 
на здравеопазването и БАБХ, 
същите са публикувани на 
институционалната страница на 
Министерството на туризма в 
Рубриката „С лице към 
бизнеса“ на български и 
английски език. Хотелиерите и 
ресторантьорите следва 
предварително да подготвят и 
организират дейността си 
съобразно спецификите в 
организацията на работа във 
всяко МН и ЗХР, така че 
предприетите мерки да 
съответстват на Указанията. За 
всеки обект следва да има 
изготвен индивидуален план за 
функционирането на обекта, 
съобразно препоръките и 
указанията на националните и 
регионалните органи на 
общественото здраве за 
ограничаване на пандемията. 
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2020 г. 

Указанията са насочени към 
осигуряване на безопасността и 
сигурността както на заетия 
персонал в местата за 
настаняване и заведенията за 
хранене и развлечения, така и 
на гостите в условията на 
опасност от заразяване Covid-
19 в България. Разписани са 
конкретни мерки, които следва 
да се предприемат в отделните 
зони на МН (приемна зона и 
рецепция, лоби зона, стаи за 
гости/ камериерски 
помещения/ домакинство, 
техническа поддръжка и 
обслужване и др.) ив ЗХР/ зони 
за хранене и напитки. Те са 
свързани с информационната 
обезпеченост и комуникация, 
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необходимост от обучение на 
служителите и определянето 
на отговорно лице/ лица 
относно провеждането и 
спазването на 
противоепидемичните мерки, 
обезпеченост с необходимите 
лични предпазни средства и 
комплект за защита за 
персонала и гостите. 
Документът включва също 
необходимите 
дезинфекционни мероприятия, 
които трябва да се извършват в 
обектите в условията на 
епидемично разпространение 
на Covid-19. Разходите за 
разработване на „Указанията за 
функциониране на места за 
настаняване и заведения за 
хранене и развлечения в 
условията на опасност от 
заразяване с Covid-19 в 
България“ са за сметка на 
утвърдените със Закона за 
държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. 
на Министерството на туризма 
разходи за издръжка на 
дейността му. 
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2. В помощ на туристическия 
бранш, Министерството на 
туризма разработи Декларация 
за пътуване на собствен риск. 
Целта й е туристите да 
декларират, обстоятелствата по 
пътуването им и че са 
запознати с обстановката в Р 
България.  С Декларацията 
лицето изразява съгласие, че 
ако при пристигането си в 
България, в дадено място за 
настаняване се установи, че 
има грипоподобни симптоми и 
се наложи да бъде поставено в 
задължителна карантина, 
разходите ще бъдат покрити от 
личната му здравна 
застраховка или 
застрахователен фонд и при 
липса на двете посочени, 
съответно за негова сметка. 
Също така лицето декларира, 
че ако в мястото за 
настаняване, в което е 
отседнало, се установи заразен 
с Коронавирус, ще спазва 
мерките и изискванията на 
здравните власти за 
ограничаване на 
разпространението на 
инфекцията. Декларацията е 
преведена на английски, 
немски, френски, руски, 
румънски, гръцки и сръбски 
език. Разходите за 
разработване на Декларацията 
за пътуване на собствен риск са 
за сметка на утвърдените със 
Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 
г. на Министерството на 
туризма разходи за издръжка 
на дейността му. 
 
3. Министерството на туризма 
и Комисията за защита на 
потребителите издадоха 
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съвместни Указания и 
Препоръки във връзка със 
сключени договори за 
туристически пакети, чието 
изпълнение е невъзможно в 
условията на извънредно 
положение поради 
разпространението на Covid-19 
в България и по света, 
съобразени с разясненията на 
Генерална дирекция 
„Потребители и правосъдие“ 
на Европейската комисия от 
19.03.2020 г. В Указанията и 
препоръките се съдържат 
нормативно установените 
възможности предвидени по 
Закона за туризма, след 
транспониране на Директивата 
за пакетните туристически 
пътувания - предоставяне на 
туристически пакет заместител 
и възстановяване на 
заплатените суми по договор 
за туристически пакет, като е 
предвидена и допълнителна 
алтернатива, а именно 
предлагане на ваучер. Te 
предвиждаха удължаване на 
срока за възстановяване на 
сумите с не по-късно от един 
месец след от отмяната на 
извънредното положение.  
Разходите за разработване и 
издаване на Указания и 
Препоръки във връзка със 
сключени договори за 
туристически пакети са за 
сметка на утвърдените със 
Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 
г. на Министерството на 
туризма и Комисията за защита 
на потребителите разходи за 
издръжка на дейността им. 
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4. Предвид настъпилата 
икономическа криза за лицата 
извършващи туроператорска 
и/или туристическа агентска 
дейност и с оглед 
предприемане на 
своевременни мерки за 
предотвратяване от изпадането 
им в неплатежоспособност или 
несъстоятелност в чл. 25 от 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 
март 2020 г. и за преодоляване 
на последиците (загл. доп. - дв, 
бр. 44 от 2020 г., в сила от 
14.05.2020 г.),изм. и доп. ДВ. 
бр.44 от 13 Май 2020 г. се 
въведе мярка, с цел подкрепа 
на туроператорите, а именно: 
туроператор, който трябва да 
възстанови заплатена сума от 
пътуващ за туристическо 
пътуване, когато е било 
отменено поради обявеното 
извънредно положение, може 
да предложи на пътуващия 
ваучер за заплатената сума. 
Ако пътуващият не приеме 
ваучера и при липса на друго 
споразумение за туристически 
пакет - заместител, между 
туроператора и пътуващия, 
туроператорът възстановява до 
12 месеца, считано от датата на 
отмяната на извънредното 
положение, всички плащания, 
които е получил от пътуващия 
или от негово име. Това е 
гъвкав начин за преодоляване 
на негативните последици от 
пандемията като по този начин 
се постига баланс, който 
удовлетворява всички 
заинтересовани страни. 
Същевременно с това се 
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запазват и интересите на 
потребителите/туристите. 
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2020 г. 

5. Друга мярка е приета в 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение и за преодоляване 
на последиците е създадения 
нов чл. 20, който регламентира 
че две години след отмяната на 
извънредното положение 
Министерството на туризма 
предоставя на туроператори, 
които използват въздушни 
превозвачи с български 
оперативен лиценз за 
изпълнение на чартърни 
полети до Република България 
с цел туризъм, държавна 
субсидия в размер на 35 евро 
за всяка седалка от 
максималния пътнически 
капацитет на самолета за всеки 
полет, изпълнен с български 
въздушен превозвач. 
Субсидията се отпуска за всяка 
седалка, заета от лице, 
ползващо туристическа услуга в 
Република България, само за 
полети с капацитет от не по-
малко от 100 места. 
От субсидията могат да се 
възползват и туроператори, 
които използват услугите на 
въздушни превозвачи с 
оперативен лиценз, издаден в 
друга държава, при условие че 
туроператорът докаже липсата 
на интерес за изпълнение на 
конкретен полет от въздушни 
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превозвачи с български 
оперативен лиценз. Редът за 
доказване на липсата на 
интерес за изпълнение от 
превозвач с български 
оперативен лиценз на чартърен 
полет се определя с акт на 
министъра на туризма. В 
процес на подготовка е акт на 
министъра на туризма, с който 
се регламентират условията и 
реда за получаване на 
субсидиите. Въздушните 
превозвачи могат да бъдат с 
български лиценз или с лиценз 
издаден от друга държава. 
 
6. Също така като конкретна 
мярка се прие, съгласно 
параграф 5 28 от ИЗР на ЗИД на 
Закона за здравето, 
удължаване до 31 декември 
2020 г. на сроковете на 
удостоверенията за 
категоризация на места за 
настаняване клас А и клас Б, 
заведенията за хранене и 
развлечения (самостоятелни и 
прилежащи към места за 
настаняване), туристически 
хижи, туристически учебни 
центрове и туристически 
спални и прилежащите към тях 
заведения за хранене, чиято 
категоризация съгласно Закона 
за туризма изтича след 1 
септември 2019 г., както и на 
удостоверенията за 
сертифициране на 
балнеолечебни (медикъл СПА), 
СПА, уелнес и 
таласотерапевтични центрове, 
за обектите, чиято 
сертификация съгласно Закона 
за туризма изтича след 1 
септември 2019 г. По този 
начин ще се облекчи 
административната тежест 
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спрямо хотелиерите и 
ресторантьорите в процеса на 
възстановяване на тяхната 
ликвидност, а така също и 
администрацията на 
Министерството на туризма и 
общините, предвид огромното 
натрупване на заявления за 
потвърждаване на категорията 
и обективно съществуващата 
невъзможност да се извършва 
физическа проверка на място в 
обектите по време на кризата. 
Проверката е задължителна, за 
да се установи съответствие със 
законовите изисквания за 
определена категория. 
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7. Министерството на туризма 
актуализира рекламните 
дейности, залегнали в 
Годишната програма за 
национална туристическа 
реклама през 2020 г. (приета 
през месец юни 2019 г.) с цел 
разработване на Кризисна 
програма за реклама, която да 
спомогне за възстановяването 
на позициите на България в 
туристическата индустрия на 
национално и международно 
ниво по време и 
непосредствено след 
приключване на световната 
криза, причинена от 
разпространението на вируса. 
Фокус при таргетирането и 
изпълнението е поставен 
върху: България - насърчаване 
на вътрешния туризъм; 
Съседни страни; Европейски 
пазари, предполагащи 
сухопътно пътуване или 
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пътуване със самолет, които са 
традиционни целеви пазари за 
входящ туризъм. 
След разрешаване на 
пътувания с цел туризъм в 
страната и в съседните, 
последваща стъпка е 
възможността за насърчаване 
на туристопотока между 
България и Румъния, Гърция, 
Сърбия, Гърция и Северна 
Македония, чрез засилени 
рекламни кампании. 
Комуникационният микс ще 
включва различни канали, като 
задължителни са онлайн 
реклама и провеждане на 
опознавателни пътувания за 
представители на медии, 
блогъри, влогъри, инфлуенсъри 
и др. Поетапно, и отново 
съобразявайки се с 
разрешенията и 
възстановяването на 
самолетни и сухопътни 
пътувания ще бъдат 
реализирани интегрирани 
комуникационни кампании на 
пазари, като Полша, Чехия, 
Словакия, Унгария, Русия, 
Украйна, Молдова, Дания, 
Норвегия, Финландия. Швеция, 
Белгия, Нидерландия, 
Люксембург, Израел, Германия, 
Великобритания и др. 
Комуникационният микс ще 
включва различни канали, като 
задължителни са онлайн 
реклама и провеждане на 
опознавателни пътувания за 
представители на медии, 
блогъри, влогъри, инфлуенсъри 
и др. 
Констатираният спад при 
реализираните туристически 
посещения на чуждестранни 
граждани в страната, е начало 
на негативна тенденция, която 
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Министерството на туризма 
цели да предотврати 
посредством допълнителни 
мерки (Кризисна програма за 
реклама), изискващи отделно 
финансиране. Липсата на 
допълнителни средства за 
насърчаване на организирания 
туризъм по време и 
непосредствено след кризата с 
Covid-19 прави България все 
по-малко конкурентноспособна 
страна в създалата се 
икономическа обстановка, като 
се очаква негативните 
тенденции да продължат. 
Същевременно, след направен 
анализ на прекия и косвен 
ефект на приноса на туризма 
върху икономиката на страната 
ни, и по-специално на 
организираните туристически 
посещения през летния сезон, 
безспорно се доказва 
положителното му влияние 
върху приходите, вкл. и на 
местно ниво. Допълнителното 
финансиране би увеличило 
този положителен ефект. 
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8. Внесено е предложение в 
Народното събрание да се 
предоставят ваучери за 
почивка на Черноморието само 
за хората, които са на първа 
линия в борбата с Covid-19. 
Туристически ваучери за 
почивка в местата за 
настаняване на територията на 
Република България, ще 
стимулират вътрешния пазар 
на туристически услуги. 
Влиянието ще се почувства не 
само в туристическия сектор, 
но и при други сектори от 
веригата на стоки и услуги, 
както и при запазването на 
работни места. 
9. С Преходните и 
заключителните разпоредби 
към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
здравето (обн. - ДВ, бр. 44 от 
2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) 
са създадени 4 23 до 427, 
касаещи договори за 
концесии/наеми на морските 
плажове, а именно: 
Предвижда се за летен сезон 
2020 г., считано от 1 юни 2020 г. 
концесионерът/наемателят на 
морски плаж да предоставя на 
посетителите на плажа 
плажните принадлежности - 
чадъри и шезлонги, на цени, 
намалени с не по-малко от 50 
на сто от цените за сезон 2019 
г. или от максималните по 
съответния договор за 
концесия/наем на морски 
плаж. Предостави се 
възможност в срок до 25 май 
концесионерът, съответно 
наемателят да уведоми 
министъра на туризма за 
цените на плажните 
принадлежности за този сезон. 
От своя страна министърът в 



189 
 

срок до 30 май уведомява 
концесионера за намалението 
на размера на дължимото 
концесионно възнаграждение 
или на наемната цена за 2020 
година, което да съответства на 
намалението на цените на 
плажните принадлежности. 
Срокът за заплащане на 
концесионното 
възнаграждение е 30 ноември 
2020 г. Когато 
възнаграждението или цената 
е вече заплатена изцяло или 
частично, съответната 
намалена част ще се приспада 
от концесионното 
възнаграждение, съответно от 
наемната цена за 2021 г. За 
целта ще се сключва 
допълнително споразумение 
към концесионния договор или 
към договора за наем, като се 
даде възможност на 
концесионера да може да 
предложи отсрочване, 
намаляване или пренасочване 
на част или на всички 
инвестиции, които трябва да 
направи за 2020 и 2021 г. 
Намаляването на дължимото 
концесионно възнаграждение 
или на наемната цена, което да 
съответства на намалението на 
плажните принадлежности, 
както и удължаването на срока 
на концесията или наема, се 
определят с Методика за 
определяне на размера на 
намалението на дължимото 
концесионно възнаграждение 
и наемна цена за 2020 г., 
съответстващо на намалението 
на цените на чадър и шезлонг 
за летен сезон 2020 г, и за 
удължаване срока на 
концесията и на наема приета с 
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Постановление на МС № 111 от 
28 май 2020 г. 
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10. Относно организирането на 
работата на плажните ивици 
Министерството на туризма 
изготви и публикува на 
институционалната страница 
„Указания относно мерките за 
ползване на морските плажове 
след отмяна на извънредното 
положение в Р България“. 
Указанията са съгласувани с 
Министерството на 
здравеопазването. 
11. Към момента 
Министерството на туризма 
разработва проект на мобилно 
приложение - дигитална 
плажна ивица за летен сезон 
2020 г., което да подпомогне 
посетителите, концесионерите 
и наемателите, както и 
държавните органи при 
организацията и ползването на 
морските плажове в Република 
България с оглед 
разпространяващата се 
коронавирусна инфекция. В 
приложението ще бъдат 



191 
 

отбелязани за охраняемите 
морски плажове и наличието, 
броя и вида на ЗБХ, тоалетни, 
душове, съблекални и др. от 
значение за безопасния 
престой на посетителите. По 
отношение на финансовия 
ресурс по предприетите мерки, 
следва да се има предвид, че 
описани под номера от 1 до 4, 
както и мерки, както и описани 
под номера 9,10 и 11 са 
реализирани или ще се 
реализират в рамките на 
утвърдения със Закона за 
държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. 
бюджет на Министерството на 
туризма и/или одобрената от 
министъра на финансите План 
сметка за разходите по 
концесионната дейност. 
За описаната под номер 8 
мярка, отнасяща се до 
предоставяне на ваучери за 
почивка на Черноморието само 
за хората, които са на първа 
линия в борбата с Covid- 19, все 
още не е разработен 
механизъм за финансиране, 
както и не е определено 
ведомството, което ще 
изплаща сумите по ваучерите. 
Реализацията на описаната под 
номер 9 мярка за намаляване 
на дължимото концесионно 
или наемно възнаграждение не 
е свързано с разход на 
бюджетни средства, но ще 
доведе до намаляване на 
приходите от концесии и 
наеми в държавния бюджет. 
Средствата, необходими за 
финансиране на мярката, 
описана под номер 5 следва да 
са предвидени в Централен 
бюджет и да се предоставят по 
бюджета на Министерството на 
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туризма за съответната година 
като допълнителни разходи. По 
всяка вероятност 
допълнителните средства ще 
се предоставят на база 
фактически разходи с 
приемане на Постановление на 
МС, издадено на основание чл. 
109, ал.3 от Закона за 
публичните финанси. 
 
В заключение, бихме искали да 
подчертаем, че правителството 
и в частност Министерството на 
туризма приеха редица мерки 
за подпомагане на 
туристическия бранш, който е 
един от най-силно засегнатите 
сектори в следствие на 
пандемията от Covid-19. 
Считаме, че изброените мерки 
способстват за преодоляване 
на негативния ефект върху 
икономическите субекти в 
сферата на туризма, като 
същевременно с това се 
предоставят гаранции за 
защита на правата на 
потребителите. 
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ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ПРАВОСЪДИЕ
ТО ЧРЕЗ 
ГОСПОЖА 
ЦВЕТА 
КАРАЯНЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА 
НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ 

МП 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В отговор на Ваше писмо № 
ВКОЕ ....... Ви информираме, че 
за Министерство на 
правосъдието не са 
предвидени допълнителни 
разходи по бюджета за 2020 г. 
по Решенията на Министерския 
съвет за одобрените мерки за 
борба с корона вируса и 
ликвидиране на последиците 
от икономическата криза. През 
периода на извънредното 
положение и в обстановката на 
разпространение на Covid-19. 
както и във връзка с 
изпълнение на въведените 
противоепидемични мерки от 
министъра на 
здравеопазването и 
Националния оперативен щаб. 
основен приоритет пред 
Министерство на правосъдието 
вкл. второстепенните 
разпоредители с бюджет към 
министъра на правосъдието 
беше да се предприемат 
действия за намаляване на 
рисковете за служителите чрез 
предоставянето на лични и 
колективни средства за защита 
и предпазни средства. за да се 
гарантира здравето и 
сигурността им. С оглед 
ограничаване на 
разпространението на корона 
вируса в цялата страна 
извършените разходи по 
отчетни данни за въведените 
противоепидемични мерки за 
ограничаване 
разпространението на Covid-19 
в Министерство на 
правосъдието към 30.04.2020 г. 
са в размер на 279 860 лева.  
Очакваният размер на 
разходите за мерките за 
спешно реагиране за 
ограничаване 
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разпространението на Covid-19 
в Министерство на 
правосъдието за периода от 
13.03.2020 г. до 13.07.2020 г. е 
в размер на 1 436 025 лв., като 
разпределението по отделните 
второстепенни разпоредители 
с бюджет е както следва: 
 
Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията“ - 1 129 925 лв.: 
Главна дирекция „Охрана“- 87 
500 лв. 
Агенция по вписванията - 119 
925 лв. 
Национално бюро за правна 
помощ - 3 400 лв. 
Централен регистър на 
особените залози - 1 700 лв.: 
Министерство на правосъдието 
- централна администрация - 
97 500 лв. 
Разходите за предвидените 
мерки са в рамките на 
одобреният бюджет за МП със 
Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 
г. 

              

 

ОТГОВОР ОТ 
МВР  
МИНИСТЪР 
МЛАДЕН 
МАРИНОВ 

МВ
Р  

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В отговор на Ваше писмо 
Министерството на вътрешните 
работи предоставя следната 
информация: 
В решенията и 
постановленията на 
Министерския съвет, с които са 
одобрени мерки за борба с 
коронавируса и ликвидиране 
последиците от 
икономическата криза, 
свързана с пандемията, не са 
предвидени допълнителни 
средства за МВР. 
Към настоящия момент по 
бюджета на министерството за 
2020 г. не са одобрявани 
допълнителни разходи, във 
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връзка с преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid-19. 
В условията на извънредно 
положение и извънредна 
епидемична обстановка МВР 
изпълнява мерки, произтичащи 
от заповедите на министъра на 
здравеопазването 
(ограничаване достъпа през 
граничните контролно-
пропускателни пунктове на 
страната на граждани от 
рискови държави; 
осъществяване контрол по 
изпълнението на 
разпоредените мерки, както и 
на контролно-пропускателни 
пунктове на входовете и 
изходите на областните 
градове и други населени 
места, съдействие на 
представители на държавни 
органи и т.н.). 
За осъществяване на 
посочените дейности, както и 
за закупуване на предпазни 
средства, дезинфектанти, 
извънреден труд и награди на 
служители, МВР е 
изразходвало финансови 
средства в рамките на 
одобрения бюджет за 2020 
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ОТГОВОР ОТ 
МОН 
МИНИСТЪР 
КРАСИМИР 
ВЪЛЧЕВ 

МО
Н 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 04-06-20 

Във връзка с Ваше писмо, 
изпратено до Министерския 
съвет и препратено до 
министерствата относно 
предоставяне на информация 
за финансовия ресурс за 
мерките. свързани с  
преодоляването на 
последствията с 
разпространението на Covid - 
19 и техните източници. Ви 
информирам следното: 
В изпълнение на чл. 20. ал.  от 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното 
положение,обучението на 
учениците, записани в дневна, 
вечерна, задочна, 
индивидуална и комбинирана 
форма на обучение и в дуална 
система на обучение както и 
подкрепата за личностно 
развитие, се осъществяват 
доколкото и ако е възможно от 
разстояние в електронна среда 
чрез използване на средствата 
на информационните и 
комуникационните технологии. 
В тази връзка Министерството 
на образованието и науката 
(МОН) създаде условия и 
организация за преминаване и 
осъществяване на обучението 
на учениците в електронна 
среда. Неприсъственият учебен 
процес изисква допълнителни 
инвестиции в създаване на 
нови Wi-fi зони в места с 
концентрация на деца без 
достъп до интернет, на 
хранилища за образователни 
ресурси, портал за обратна 
връзка и други интернет 
приложения:  
интеграция на различни 
образователни платформи, 
както и услуги по поддръжка, 
разгръщане и управление на 



197 
 

портал и платформа за 
обучение от разстояние. 
Предприетите мерки са 
насочени към обезпечаване на 
дистанционния учебен процес 
с оглед успешното 
приключване на учебната 
2019/2020 година и 
провеждане на държавните 
зрелостни изпити и 
националното външно 
оценяване. В изпълнение на 
въведените мерки от 
министъра на 
здравеопазването на 
основание чл. 2 от същия 
закон, МОН предприе действия 
и за ограничаване за 
разпространението на Covid-19. 
като за целта бяха извършени 
разходи за закупуване на 
предпазни средства, 
дезинфектанти. за закупуване 
на тестове за Covid-19 на 
длъжностните лица, 
ангажирани с изпълнението на 
дейности свързани с 
държавните зрелостни изпити 
(ДЗИ), националните външни 
оценявания (НВО) и на 
персонала в детските градини 
и училищата и жестов превод в 
МС. 
С Постановление № 89 на МС 
от 08 май 2020 г. са одобрени 
допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 
2020 г. за разработване на 
тематични конкурси, свързани 
с пандемията от Covid-19 в 
общ размер 2 400 000 лева. 
както следва: 
- за провеждане на национален 
тематичен конкурс за проекти 
за научни изследвания, 
свързани с диагностика, 
превенция. лечение на 
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заболелите от Covid-19, както и 
прогнозиране, мониторинг и 
превенция на 
разпространението му; 
- за двустранни или 
международни проекти, 
свързани с Covid-19. както и с 
превенция на 
разпространението на 
епидемии от високорискови 
вирусни заболявания. 
Обобщената информация за 
средствата, свързани с 
изпълнение на мерките за 
преодоляване на 
последствията от 
разпространението на Covid-19 
и техните източници са 
отразени в приложената 
таблица. 

 

ОТГОВОР ОТ 
МОН 
МИНИСТЪР 
КРАСИМИР 
ВЪЛЧЕВ 

МО
Н 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 04-06-20 

Таблицата е сканирана в самия 
документ  - стр. 4-5 
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ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
КУЛТУРАТА 
МИНИСТЪР 
БОИЛ БАНОВ 

МК 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 
Не е посочена. 

Отговорът е 
през м. юни. 

За да бъде гарантирана 
дейността на държавните 
сценични институти с 
Постановление № 64 на Мс от 9 
април 2020 г. за допълнение на 
Постановление № 31 на 
Министерския съвет от 12 
февруари 2016 г., за времето на 
извънредното положение и 
след неговата отмяна. на 
държавните културни 
институти, осъществяващи 
дейности в областта на 
сценичните изкуства, се 
предоставя субсидия за 
изплащане на средства по 
допълнителен компонент за 
ограничена дейност при 
извънредно положение в 
размер на брутните трудови 
възнаграждения и за 
начисляване на дължимите 
осигурителни вноски. считано 
от 13 март 2020 г. и до шест 
месеца след отмяната на 
извънредното положение. до 
месеца. в който се достигне 
нивото на приходи за 
бюджетна програма „Сценични 
изкуства“ за същия период на 
миналата година за всеки 
държавен културен институт. 
На основание Закона за 
публичните финанси, в 
изпълнение на ПМС № 38 
1/2019 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на 
Република България за 2020 г.. 
във връзка с осигуряване на 
допълнителни средства за 
предоставяне на финансова 
подкрепа на български творци 
и артисти, упражняващи своята 
професия на свободна 
практика и пряко засегнати от 
противоепидемичната мярка за 
преустановяване на всякакъв 
вид масови мероприятия на 
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територията на страната. 
включително културно-
развлекателни, Министерство 
на културата извърши 
вътрешнокомпенсирана 
корекция по бюджета си за 
2020 г., като средства за 
капиталови разходи в размер 
на 2 500 000 лв. бяха 
пренасочени към Национален 
фонд „Култура“. 
В ход е междуведомствено 
съгласуване на проект на 
Постановление на 
Министерския съвет за 
одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на 
Министерство на културата за 
2020 г. в размер на 5 000 000 
лева за финансова подкрепа на 
програми и проекти на частни 
културни организации, дейци и 
творци, осъществяващи 
дейност на свободна практика 
в условията на извънредна 
епидемична обстановка, 
обявена с Решение № 325 на 
Министерския съвет от 
14.05.2020 г. 
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ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
МЛАДЕЖТА И 
СПОРТА 
МИНИСТЪР 
КРАСЕН 
КРАЛЕВ 

М
МС 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

Във връзка с решения на 
Министерски съвет, с които са 
одобрени мерки за борба с 
коронавируса и заповеди на 
Министъра на младежта и 
спорта са предприети следните 
мерки: 
Със Заповеди №  № РД-09-
402/13.05.2020 г. и РД-09-
553/27.05.2020 г., издадени от 
министъра на младежта и 
спорта са предприети мерки за 
освобождаване - изцяло или 
частично на наематели по 
сключени договори с 
Министерството на младежта и 
спорта за имоти - държавна 
собственост, от заплащане на 
наемните вноски за времето, 
през което тези наематели са 
преустановили своята дейност 
в съответните имоти, или са 
ограничили дейността си в 
следствие на мерките и 
ограниченията, наложени по 
време на извънредното 
положение. Министерство на 
младежта и спорта ще сключи 
допълнителни споразумения 
към договорите за наем, като в 
тях ще бъдат посочени 
условията и периодът за 
прилагане на облекчителните 
мерки. 
С цел изпълнение на 
препоръките на Регионалната 
здравна инспекция и Заповедта 
на министър Кралев относно 
мерки за недопускане и 
ограничаване на 
разпространението на 
коронавирус Covid- 19 на 
територията на всички 
структури в системата на ММС 
са извършени разходи за 
закупуване на дезинфектанти, 
антибактериални маски, 
ръкавици, термометри, тестове 
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и др. материали. Към момента 
извършените разходи от 
Министерството на младежта и 
спорта и 
второстепенните 
разпоредители с бюджет са в 
размер на 23 646 лева и са 
изцяло за сметка на 
одобрените със Закона за 
държавния бюджет на 
Република България средства 
по бюджета на ММС. 
По отношение на бюджетни 
програми „Спорт в свободното 
време“, „Спорт за учащи“, 
„Спорт за високи постижения“ 
и „Олимпийска подготовка“ са 
предприети мерки, свързани с 
осъществяване на координация 
със спортните организации 
относно поетапно 
възобновяване на дейностите 
по утвърдените програми. 
Средствата по програмите, 
одобрени със Закона за 
държавния бюджет на 
Република България, ще бъдат 
преструктурирани с цел 
оптимизиране на 
тренировъчния процес, 
привеждане на спортистите във 
върхова форма и постигане на 
заложените цели в областта на 
спорта за всички и спорта за 
учащи.  
Министерството на младежта и 
спорта не разполага с 
допълнителен финансов ресурс 
за преодоляване на 
последствията от 
разпространението на Covid- 
19. 
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ОТГОВОР ОТ 
МИНИСТЕРСТ
ВОТО НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТ
О, ХРАНИТЕ И 
ГОРИТЕ  
МИНИСТЪР 
ДЕСИСЛАВА 
ТАНЕВА 

МЗ
ХГ 

Йордан 
Цонев 
Предсе
дател 

на 
времен

ната 
комиси

я 

 

Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В отговор на писмо от Г-жа 
Деница Желева, началник на 
политическия кабинет на 
министър- председателя, за 
предоставяне на информация 
във връзка със запитване от г-н 
Йордан Цонев, председател на 
Временната комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
разпространението на Covid-19, 
Ви информирам, както следва: 
I. Към момента, като част 
мерките за борба с 
коронавируса, и ликвидиране 
на последиците от 
икономическата криза, 
свързани с  пандемията, е факт 
нотифицирането на 
прехвърляне на средства от 
Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) към 
Директните плащания (от стълб 
II на ОСП към стълб I на ОСП). 
Предложението е извършено в 
съответствие с разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2020/127 на 
Европейския Парламент и на 
Съвета от 29 януари 2020 
година за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 по 
отношение на финансовата 
дисциплина, считано от 
финансовата 2021 година, и на 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 по 
отношение на гъвкавостта 
между стълбовете, във връзка с 
календарната 2020 година 
(публикуван в на 31.1.2020 г.), 
който дава възможност 
държавите членки да 
прехвърлят средства за 
календарната 2020 г. от 
Развитие на селските райони 
към Директните плащания, 
като Република България има 
възможност да прехвърли до 
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70 427 849 евро.  
На 5 май 2020 г. Европейската 
комисия (ЕК) представи 
информация за възможна 
мярка в земеделието във 
връзка със ситуацията с корона 
вируса. Държавите членки (ДЧ) 
могат извънредно да 
прехвърлят средства между 
двата стълба на ОСП за 
Кампания 2020. Мярката 
включва възможност 
държавата да прехвърли 
средства за 2020 г. от 
директните си плащания към 
ПРСР, или обратната 
възможност - от ПРСР към 
директните плащания. Мярката 
е финансово неутрална за 
съответната страна (не носи 
никакви нови средства за ДЧ, а 
само преразпределя 
финансиране в рамките на 
ОСП). Възможността за 
прехвърляне на финансови 
средства от ПРСР към 
директните плащания е както 
следва:  
- Република България може да 
прехвърли максимум 70 427 
849 евро. 
- Точната сума на прехвърляне 
е по решение на страната и 
може да бъде по-ниска, но не 
следва да надхвърля 70 427 
849 евро. 
- Прехвърлените средства са от 
бюджета на ПРСР на Република 
България за 2021 г. (финансова 
2021 г.) и вече няма да могат 
бъдат използвани за ПРСР за 
съответната година в 
следващият програмен период. 
Финансовият ресурс след 
прехвърлянето се предвижда 
да бъде с източник Европейски 
фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ). При 
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прехвърляне на 70 427 849 
евро от ПРСР към директните 
плащания за 2020 г. 
националният таван за 
директни плащания за 
Република България се 
увеличава с около 8.84%. 
Прехвърлените финансови 
ресурси ще позволят 
увеличение на подпомагането 
към земеделските стопани в 
България посредством 
приложимите схеми за 
директни плащания при 
изпълнението на настоящите 
условия за допустимост. 
Операцията по прехвърляне на 
средства ще позволи насочване 
на по-високо подпомагане към 
повече от 60 хил. земеделски 
стопани в България, които са 
бенефициенти по схемите за 
директни плащания. 
Средствата по директните 
плащания могат да бъдат 
изплатени към земеделските 
стопани от 16 октомври 2020 г. 
Ведомството, отговорно за 
прилагането на мерките и 
схемите за директни 
плащания, е ДФ „Земеделие“ - 
РА. 
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II. Мерки Covid-19 по Програма 
за морско дело и рибарство 
2014-2020 (ПМДР): 
Беше прието Решение МО 361 
на Министерския съвет от 2 
юни 2020 г. за одобряване на 
проект на изменения на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 - 2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
фонд за морско дело и 
рибарство и от държавния 
бюджет, с което да са 
одобрени мерките, а по-точно 
изменението на Програмата. 
- Мярка 1.9 „Подкрепа за 
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собственици на риболовни 
кораби и рибари за 
преодоляване на 
икономическите последствия 
от избухването на Covid-19, 
поради временно 
преустановяване на 
риболовната дейност" - 2 039 
095.70 лв. 
- Мярка 2.6 „Подкрепа за 
производители на риба и други 
водни организми за 
преодоляване на 
икономическите последствия 
от пандемията Covid-19 - 10 503 
348.65 лв. 
- Мярка 5.4 „Подкрепа за 
преработвателни предприятия 
на продукти от риболов и 
аквакултури за преодоляване 
на икономическите 
последствия от пандемията 
Covid-19“ - 4 785 625.22 лв. 
Безвъзмездната финансова 
помощ е осигурена от 
Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, и от 
държавния бюджет. 
Ведомството, отговорно за 
прилагането на мерките е 
МЗХГ, Дирекция „Морско дело 
и рибарство“ (с междинно 
звено ДФЗ-РА). 
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III. Предвид извънредното 
положение и наложените 
мерки в Република България, 
въведени заради пандемията 
от коронавирус (Covid-19), по 
линия на държавните помощи, 
с решения на Управителния 
съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“, бяха предприети 
следните мерки в подкрепа на 
сектор „Земеделие“: 
- Помощ de minimis съгласно 
Регламент (ЕС) 1407/2013 на 
кланици, за „(организиране 
изкупуването на дребни 
преживни животни за 
компенсиране на част от 
разходите, свързани с 
транспорт, логистика и 
последваща реализация на 
добито от тях месо. Схемата е 
насочена към опериращите на 
територията на страната 
кланици за изкупуване и 
последваща реализация на 
животновъдна продукция от 
дребни преживни животни, и 
косвено към земеделските 
стопани отглеждащи дребни 
преживни животни. 
Помощта се предостави 
предвид настъпващия времеви 
период за реализация на 
животновъдната продукция, 
както и предвид 
съществуващия риск от 
невъзможност за реализация 
на пазара на продукция от 
дребни преживни животни, 
което би оказало негативно 
влияние не само върху 
собствениците на животни, но 
и върху населението в 
страната. След взето решение 
на УС на ДФЗ на 30.03.2020 г. е 
отворен прием на заявления за 
кланиците, които ще изкупуват 
агнета/ярета от малките и 
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средни земеделски стопани, 
отглеждащи до 500 броя 
животни. Подкрепата е в 
размер на 7 лв./животно, като 
целта е да се компенсират част 
от разходите, свързани с 
транспорт, логистика и 
реализация в търговската 
мрежа по време на празниците 
Великден и Гергьовден. 
Общият бюджет на помощта 
възлиза на 3,595 млн.лв. 
Периодът за прием е 
определен до 31 май т.г., а 
изплащането на средствата до 
30 юни 2020 г.; 
- Помощ de minimis, съгласно 
Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 
декември 2013 г. на обекти за 
търговия с храни за 
компенсиране на част от 
разходите за транспорт, 
логистика, сортиране, 
почистване, опаковка и други 
свързани с последваща 
реализация на оранжерийна 
продукция. 
Схемата е насочена в подкрепа 
на локалните търговски вериги, 
които ще предлагат на крайния 
потребител зеленчуци 
оранжерийно производство. 
Утвърден е ресурс в размер на 
5 млн. лв. Определена е 
единична ставка в размер на 
600 лв. за домати, 400 лв. за 
краставици и 800 лв. за пипер, 
като в калкулиране на ставката 
влизат част от разходите на 
тон, които бенефициентът ще 
направи за привеждането на 
продукцията в търговски вид. 
Разходите, влизащи в 
единичната ставка, са свързани 
с: транспорт от оранжерията до 
обекта за търговия с храни, 
логистика, сортиране на 
продукцията, нейното 
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почистване и калибриране, 
опаковката и други 
необходими разходи, касаещи 
предлагането й на пазара. На 
подпомагане подлежат обекти 
за търговия с храни, 
регистрирани по чл. 12 от 
Закона за храните и вписани в 
публичния регистър на БАБХ. 
Обектите следва да закупят 
продукция от земеделски 
стопани, които са подали 
заявления по схемата за 
обвързано подпомагане за 
зеленчуци оранжерийно 
производство за Кампания 
2019 и са били определени 
като допустими. Срокът за 
прием на заявления е от 15 
април до 31 май 2020 г., а 
изплащането на средствата е 
до 30 юни 2020 г. 
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Основната цел на тази схема е 
да се преодолее риска от 
липсата на реализация на 
оранжерийна продукция, което 
би оказало негативно влияние 
не само върху стопаните, но и 
върху населението в страната, 
тъй като е възможно 
продукция от свежи 
оранжерийни зеленчуци да не 
бъде налична в търговската 
мрежа. 
- Помощ de minimis, съгласно 
Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 
декември 2013 г. на 
преработвателни предприятия 
за организиране изкупуването 
на череши и/или вишни 
реколта 2020 за компенсиране 
на част от разходите, свързани 
с транспорт, логистика, 
съхранение на готова 
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продукция и други операции, 
свързани с преработката на 
череши и/или вишни. 
Схемата е насочена в подкрепа 
на предприятията, 
преработващи череши и/или 
вишни, като се предвижда 
предоставяне на възможност те 
да бъдат допълнително 
стимулирани в осъществяване 
на процеса по изкупуване на 
череши  и вишни чрез 
покриване на част от разходите 
им, което от своя страна ще 
окаже положителен ефект и 
върху производителите на 
първична земеделска 
продукция, минимизирайки 
техния риск от невъзможност 
за реализация. Мярката за 
подкрепа е насочена към 
покриване на част от 
разходите, свързани с 
транспорт, логистика, 
съхранение на готова 
продукция с цел бъдеща 
реализация в по-късен етап, 
както и други операции, 
свързани с преработката на 
череши и вишни. 
Преработвателните 
предприятия следва да бъдат 
регистрирани по чл. 12 от 
Закона за храните и да са 
вписани в публичния регистър 
на БАБХ (по списък от БАБХ). 
Бенефициерите следва да 
закупят продукция от 
земеделски стопани, които са 
подали заявления по схемата 
за обвързано подпомагане за 
плодове за Кампания 2019 и са 
били определени като 
допустими. 
С решение на УС на ДФЗ от 12 
май 20202 г. е утвърден ресурс 
в размер на 1 млн. лв., за 
подкрепа на част от разходите 
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на преработвателни 
предприятия, които са 
изкупили през 2019 г. общо 
количество от череши и вишни 
за преработка над 20 тона и са 
завишили с 3090 изкупените 
през 2020 г. количества за 
преработка на череши и вишни 
общо, спрямо обемите си през 
2019 г. от допустими 
земеделски стопани. Размерът 
на подпомагането е до 50 лв. 
на тон продукция от череши 
и/или вишни, изкупени за 
преработка. 
Срокът за подаване на 
заявления е от 1 юни до 15 
юни, срокът за изплащане на 
помощта до 20 август 2020 г. 
И по трите мерки в подкрепа на 
земеделските стопани, 
администратор на помощта е 
ДФЗ. Ресурсът се предоставя по 
параграф 43-00 „Субсидии и 
други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ в 
направление „Държавни 
помощи“ от бюджета на ДФЗ. 
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IV. Бюджет на МЗХГ. 
Със заповеди на министъра на 
земеделието, храните и горите 
в Министерството на 
земеделието, храните и горите 
и второстепенните 
разпоредители с бюджет от 
системата му, са въведени 
следните мерки за спешно 
реагиране за 
ограничаване 
разпространението на Covid- 
19: 
1. Дезинфекция на общите, 
работните и санитарните 
помещения, местата за 
обслужване на граждани, както 
и осигуряване на защитни и 
дезинфекционни средства за 
персонала; 
2. Осигуряване на 
дистанционна форма на работа 
от домашна среда. 
Въведените мерки са в 
съответствие с предписанията 
на компетентните органи, 
ангажирани с борбата с Covid- 
19. 
Мярката по дезинфекция и 
осигуряване на защитни 
средства за персонала е 
въведена считано от 10.03.2020 
г. и ще бъде прилагана до 
отмяна ѝ на национално ниво. 
Мярката по осигуряване на 
дистанционна форма на работа 
от домашна среда е въведена 
считано от 13.03.2020 г. и ще 
бъде прилагана до отмяна й на 
национално ниво.  Към 
31.05.2020 г. извършените 
разходи, във връзка с мерките 
за предотвратяване на 
разпространението на Covid-19 
в системата на Министерство 
на земеделието, храните и 
горите възлизат общо на 525 
493 лева. От тях 519 276 лева са 
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отчетени в отчета за касовото 
изпълнение на бюджета към 
31.05.2020 г., изразходвани 
както следва: 
От тях 960 лв. са отчетени в 
частта „Персонал“, „Други 
възнаграждения и плащания за 
персонала“ по сключени 
граждански договори за 
дезинфекция във връзка с 
карантината в гр.Банско. 
Разходи в размер на 466 116 
лева са направени за 
дезинфекция на общите, 
работните и санитарните 
помещения, местата за 
обслужване на граждани, както 
и осигуряване на защитни и 
дезинфекционни средства за 
персонала, тук се включват и 
лични предпазни средства 
(маски, ръкавици, защитни 
облекла), закупуване на 
дезинфектанти, прегради, 
изграждане на системи за 
наблюдение на телесна 
температура и други с подобен 
характер. 
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В разходите в размер на 52 200 
лева са отчетени за 
осигуряване на дистанционна 
форма на работа от домашна 
среда, тук се включват средства 
за хардуерно и софтуерно 
обезпечаване на 
дистанционната форма на 
работа. Финансирането на тези 
разходи са в рамките на 
одобрения бюджет на МЗХГ за 
2020 година. 
Средства в размер на 6 217 
лева са отчетени в отчета за 
сметките за средства от ЕС, 
администрирани от 
Разплащателната агенция към 
ДФ “Земеделие”. Финансирани 
със средства по мярка 2 
„Консултантски услуги, услуги 
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по управление на стопанството 
и услуги по заместване в 
стопанството” от Програма за 
развитие на селските райони за 
периода 2014-2020. Разходите 
са направени за закупуване на 
лични предпазни средства на 
служителите и хигиенни 
материали за извършване на 
дезинфекция. Описаните по-
горе разходи са изрично 
посочени в Отчета на 
извършените разходи за 
разпространението на Covid-19 
и лечението му, съгласно 
писмо № 91-00-125/04.05. 2020 
г. на министъра на финансите и 
се публикуват ежемесечно на 
интернет страницата на МЗХГ. 
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Не е посочена. 
Отговорът е 
през м. юни. 

2020 г. 

В отговор на получено в 
Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), 
писмо изх. № от началника на 
кабинета на министър-
председателя на Република 
България, относно 
предоставяне на информация 
за разходите на публични 
средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid-19, 
Ви уведомявам следното: 
Общият размер на 
разходваните средства от 
бюджета на МРРБ за 2020 г., за 
осъществяване на мерки за 
ограничаване 
разпространението на Covid-19, 
е в размер на 153 205 лв. 
Управляващият орган (УО) на 
Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) 
предприе своевременни 
действия, като мобилизира 
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финансов ресурс в рамките на 
програмата в размер на 40,4 
млн. лв. (европейско и 
национално финансиране) в 
подкрепа на мерки за справяне 
с извънредната ситуация, 
предназначен за нова 
процедура ВG16RFОР001-4.003 
„Борба с Covid-19“ по 
Приоритетна ос 4 „Регионална 
здравна инфраструктура“ на 
ОПРР, с конкретен  
бенефициент Министерство на 
здравеопазването (МЗ). Целта 
на процедурата е подобряване 
капацитета на системата на 
здравеопазването в условията 
на глобалната пандемична 
криза чрез инвестиции в 
продукти и услуги, за успешно 
справяне и навременна 
реакция при възникнали кризи, 
в т.ч. и повишаване на 
качеството на медицинските 
услуги в болничната и 
доболничната помощ.  
В рамките на обявената 
процедура е подаден и 
одобрен проект на МЗ 
ВG16RFОР001-4.003 „Борба с 
Covid-19“. На 08.04.2070 г. е 
сключен договор за 
предоставяне на БФП в размер 
на 40 439 291,10 лв. С 
осигурените средства по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
е предвидено да бъдат 
финансирани следните 
дейности: 
- закупуване на 317 бр. апарати 
за белодробна вентилация, с 
които да бъдат оборудвани 
болнични инфекциозни 
отделения: 
- закупуване на 72 000 бр. теста 
Real Time PCR кит за детекция 
(включително реактив за 
екстракция на ДНК); 140 000 бр. 
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лабораторни консумативи и 
105 000 бр. бързи тестове. 
- доставка на защитно облекло, 
лични предпазни средства 
(ръкавици, калцуни, 
щитове/предпазни очила), 
маски, дезинфектант за ръце и 
др. продукти и услуги. 
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 23-06-20 

По т.З: 
В Решение № 159 на МС от 
08.03.2020 г. (изм. с РМС 189 от 
2020 г., РМС 204 от 2020 г., РМС 
274 от 2020 г. и РМС 331 от 
2020 г.), Решение № 304 на МС 
от 05.05.2020 г. за прилагане на 
облекчителни мерки, 
предвидени в чл. 66 от Закона 
за мерките и действията по 
време на извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 
март 2020 г., Решение № 257 на 
МС от 14.04.2020 г. за 
одобряване на програма за 
гарантиране на безлихвени 
кредити в защита на хора, 
лишени от възможността да 
полагат труд поради 
пандемията от СОУШ-19 и за 
възлагане изпълнението й на 
„Българска банка за развитие“ 
АД и Постановление № 55 от 30 
март 2020 г. за определяне на 
условията и реда за изплащане 
на компенсации на 
работодатели с цел запазване 
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на заетостта на работниците и 
служителите при извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 
март 2020 г., изм. с ПМС 71 от 
2020 г.и ПМС 106 от 2020 г. не 
се съдържат мерки, за 
реализирането на които да 
отговаря Министерството на 
външните работи. 
По т.2: 
От всички структури на МВнР 
(т.е. ЦУ на МВнР, 
Дипломатически и Държавен 
културен институт към 
министъра на външните работи 
и задграничните 
представителства на Р 
България в чужбина) са 
предприети други мерки за 
спешно реагиране за 
ограничаване 
разпространението на Covid-19, 
Извън обхвата на мерките от 
трите основни групи: „Мерки за 
ограничаване 
разпространението на  Covid-19 
и за предоставяне на 
медицинска помощ“, „Мерки 
за предоставяне на социална 
грижа на лица, засегнати от 
разпространението на Covid-
19“ и „Мерки за ограничаване 
на икономическите последици 
от разпространението на Covid-
19“. 
Ангажираният финансов ресурс 
от бюджета за 2020 г. е общо в 
размер до 395 887 лева за 
страната и чужбина, в т.ч. 
класифицирани по видове в 
следните групи: 
I -ва група: Лични предпазни 
средства - 102 441 лв. 
II-ра група: Хигиенизиране на 
сгради и съоръжения - 278 139 
лв. 
III-та група: Всички свързани 
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допълнителни разходи за 
персонал - 15 307 лв. 
Разходите по I-ва и II-ра група 
са за закупуване на 
диспенсъри, различни видове 
средства за дезинфекция на 
работните кабинети, общи 
площи, стълбища и коридори 
на административните сгради, 
дезинфекция на служителите, 
различни видове предпазни 
средства за нуждите на ЦУ на 
МВНР и второстепенните 
разпоредители с бюджет. 
Изразходваните средства по III-
та група са за възнаграждения 
и осигуровки на служители, 
които участват пряко в 
дейности по предотвратяване 
и/или ограничаване на 
последствията от Covid-19. 
Посочените обобщени данни 
са базирани на отчетна 
информация към 31.05.2020 г. 
и прогноза за предстоящи 
плащания до 30 юни 2020 г. по 
вече поети задължения. Всички 
разходи са с източник на 
финансиране в рамките на 
одобрения бюджет при 
спазване на указанията на 
Министерство на финансите, 
дадени с писмо № № 91-00- 
95/25.03.2020 г. за създаване 
на организация за максимално 
икономично разходване на 
утвърдените вече средства. 
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Във връзка със заседанието на 
Временната комисия за 
контрол на разходите на 
публични средства, свързани с 
преодоляването на 
последствията от 
разпространението на Covid - 
19, насрочено за 20.01.2021 г. 
от 10.00 часа и предварително 
обявения дневен ред за 
заседанието за изслушване на 
Председателя на Надзорния 
съвет на НЗОК и управителя на 
НЗОК по въпросите, свързани с 
дейността на Временната 
комисия, приложено 
представям на Вашето 
внимание Доклад за приети 
мерки от НЗОК през 2020 г. в 
условията на обявено 
извънредно положение, 
съответно обявена извънредна 
епидемична обстановка и 
извършени разходи от НЗОК за 
договорните партньори през 
2020 г. в едно с приложенията 
към него, както следва:  
Приложение № 1 - 
Информация за изпълнението 
на здравноосигурителните 
плащания за медицинска и 
дентална помощ през 2020 г.; 
Приложение № 2 - 
Информация за заплатените 
общо средства през 2020 г. за 
работа при неблагоприятни 
условия по повод на обявена 
епидемична обстановка по 
Методика; 
Приложение № 3 - 
Информация за изпълнението 
на здравноосигурителните 
плащания за медицинска и 
дентална помощ за периода 
01.04.2020 г. - 31.12.2020 г.;  
Приложение № 4 - Брой и сума 
на одобрени за заплащане 
изследвания „Полимеразна 
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верижна реакция за доказване 
на Covid - 19“, извършени в 
периода м.април-м. декември 
2020 г.;  
Приложение № 5 - Справка за 
отчетени дейности за пациенти 
с Covid - 19, за периода от 
01.03.2020 г. до 17.01.2021 г. 4 
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ДОКЛАД за приети мерки от 
страна на НЗОК през 2020 г. в 
условията на обявено 
извънредно положение, 
съответно обявена извънредна 
епидемична обстановка и 
извършени разходи от НЗОК за 
договорните партньори през 
2020 г. 
I. Решение на органите на 
управление на Националната 
здравноосигурителна каса 
през 2020 г. за изпълнителите 
на медицинска и дентална 
помощ във връзка с 
осигуряване на системата на 
здравеопазване за работа в 
условията на обявена 
извънредна епидемична 
обстановка през 2020 г. 
1. С подписаният Национален 
рамков договор МФ РД-НС-01-4 
от 23.12.2019 г. за 
медицинските дейности за 
2020 - 2022 г. между НЗОК и 
БЛС, в сила от 01.01.2020 г., се 
приеха нови цени за 
дейностите в ПИМП, СИМП, 
МДД и БМП, и нови дейности, 
както следва: 
1.1. За дейностите в ПИМП: 
- при капитационното 
заплащане увеличението в 
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цените е от 400 до 2300; 
- при дейностите по програма 
„Детско здравеопазване“ 
увеличението в цените е от 690 
до 1790; 
- при дейностите по 
диспансерно наблюдение 
увеличението в цените е от 600 
до 990, 
- при годишния профилактичен 
преглед на ЗОЛ над 18 г. с 1094. 
1.2. За дейностите в СИМП: 
- при първичните прегледи - 
увеличени са цените при 
първичните прегледи с 1,50 лв. 
(от 790 до 1090); 
- при вторичните прегледи - 
увеличени са цените при 
вторичните прегледи с 1,50 лв., 
което е увеличение с 1620, 
спрямо цената през 2019 г; 
- при комплексното 
диспансерно (амбулаторно) 
наблюдение на лица с 
психични и кожно-венерически 
заболявания увеличението е 
със 700; 
- при прегледите за 
медицинска експертиза 
увеличението в цената е 3 лв. 
или с 4304 (от 7 лв. на 10 лв.); 
- при високоспециализираните 
дейности са договорени по-
високи цени на следните 
дейности: „Венозна анестезия“ 
и „Снемане на 
анестезиологичен статус за 
планиране на оперативна 
интервенция с анестезия“;  
- за дейностите по пакета 
„Физиотерапия и 
рехабилитация“ заплащаната 
стойност нараства от 56 лв. на 
77 лв. 
При дейностите изпълнявани 
от специалност по АГ се 
включва нова ВСД „Абразио на 
цервикален канал“. 
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1.3. За дейностите в МДД: 
Договорени са по-високи цени 
за дейности от пакетите по: 
- клинична лаборатория - от 
1190 до 2604 
- клинична микробиология, 
медицинска паразитология, 
вирусология - 2090, 
- образна диагностика - от 990 
до 260, 
- обща и клинична патология - 
от 790 до!890, 
- клинична имунология - от 
1490 до 2090, 
- трансфузионна хематология - 
2090. 
В клинична лаборатория се 
включва ново изследване 
„Орален глюкозо-толерантен 
тест“. 
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1.4. За дейностите в БМП: 
Клинични пътеки (КПП) 
- Допълнителни КИ - в рамките 
на Наредба №9 от 13.12.2019 
година се създават следните 
допълнителни КИ: 
- КП Ж 200.3 „Краниотомии, 
неиндицирани от травма, чрез 
съвременни технологии 
(невроендоскопия и 
интраоперативен ултразвук), 
след клинична процедура 
„Ендоваскуларно лечение на 
нетравматични мозъчни 
кръвоизливи, аневризми и 
артериовенозни малформации 
на мозъчните съдове“ - цена 1 
730 лв., което е 1/3 от общата 
стойност за извършена дейност 
по КП № 06 и КП № 206.3 
- КП № 89.3 „Диагностика и 
лечение на системни 
заболявания на 
съединителната тъкан при лица 
над 18 години - с усложнения“ - 
цена 700 лв. 
- Разделя се КЛ № 84 на КП № 
841 „Диагностика и лечение на 
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остър и хроничен обострен 
пиелонефрит при лица над 18 
години“ с цена 610 лв. и КИ № 
84.2 „Диагностика и лечение на 
остър и хроничен обострен 
пиелонефрит при лица под 18 
години“ с цена 700 лв. 
- Разделя се КЛ № 119 на КП № 
119.1 „Оперативни процедури 
при комплексни сърдечни 
малформации с много голям 
обем и сложност в условия на 
екстракорпорално 
кръвообращение, при лица над 
18 години“ с цена 13 500 лв. и 
КП № 119.2 „Оперативни 
процедури при комплексни 
сърдечни малформации с 
много голям обем и сложност в 
условия на екстракорпорално 
кръвообращение, при лица под 
18 години“ с цена 15 900 лв. 
- Разделя се КИ № 1201 на КП 
ХЖ 120.3 „Лечение на 
полиорганна недостатъчност, 
развила се след сърдечна 
операция, при лица над 18 
години“ с цена 13 500 лв. и КЛ 
120.4 „Лечение на полиорганна 
недостатъчност, развила се 
след сърдечна операция, при 
лица под |8 години“ с цена 15 
900 лв. 
- Разделя се КЛ №211 на КП 
211. „Гръбначни и гръбначно-
мозъчни оперативни 
интервенции с голям и много 
голям обем и сложност“ с цена 
2 950 лв. и КИ № 211.2 
„Гръбначни и гръбначно-
мозъчни оперативни 
интервенции с голям и много 
голям обем и сложност - с 
невронавигация и 
интраоперативен ЗО контрол“ с 
цена 3 300 лв. 
- Разделя се КП № 220 на КП № 
220.1 „Оперативни процедури 
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в областта на раменния пояс и 
горния крайник с голям обем и 
сложност“ с цена 1 048 лв. и КИ 
№ 220.2 „Оперативни 
процедури в областта на 
раменния пояс и горния 
крайник с голям обем и 
сложност при повече от един 
пръст (лъч)“ с цена 1 250 лв. 
- Увеличават се цените на 246 
КП при изменение от 0,2 % до 
77,4 %. 
- Непроменени остават цените 
на 85 КП, които формират 
около 32 на сто от разчетите за 
болнична медицинска помощ 
през 2020 година 
Договорено е заплащането на 2 
170 118 броя КП при средна 
цена на КИ през 2020 г. от 868 
лв., което е увеличение от 
0,190 спрямо предходната 
година. 
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Клинични процедури (КПр) 
- Нови КПр - в Наредба № 9 от 
13.12.2019 година е включена 
КПр № 06 „Ендоваскуларно 
лечение на нетравматични 
мозъчни кръвоизливи, 
аневризми и артериовенозни 
малформации на мозъчните 
съдове“. Цената й е 3 460 лв. 
- Разделя се КПр № 03 на КПр 
№ 03.1 „Интензивно лечение, 
мониторинг и интензивни 
грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене - 
в ОАИЛ/КАИЛ“ с цена 720 лв. и 
КПр № 03.2 „Интензивно 
лечение, мониторинг и 
интензивни грижи с механична 
вентилация и/или 
парентерално хранене - извън 
ОАИЛ /КАИЛ“ с цена 426 лв. 
- Увеличава се цената на КПр 
№ 01 „Диализно лечение при 
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остри състояния“от 144 лв. на 
170 лв., или с 18, на сто 
Договорено е заплащането на 
250 694 броя КПр при средна 
цена на КПр през 2020 г. от 400 
лв., което е увеличение от 22 
на сто. 
Амбулаторни процедури (АПр) 
- Нови АПр - в Наредба Хо 9 от 
13.12.2019 година е включена 
КПр № 44 „Диагностика на 
злокачествени заболявания на 
гърдата“. Цената йе 500 лв. 
- Увеличава се цената на 3 АПр 
- АПр № 01.11 
„Хрониохемодиализа“ от 144 
лв. на 170 лв., или с 18,1 на сто: 
АПр Хе 12 „Бъбречно-каменна 
болест: уролитиаза - 
екстракорпорална 
литотрипсия“ от 266 лв. на 310 
лв., или с 16,5 на сто и АПр Хе 
20 „Хирургично лечение на 
глаукома“ от 390 лв. на 400 лв., 
или с 2,0 на сто. 
Договорено е заплащането на 1 
308 65 броя АПр при средна 
цена на АПр през 2020 г. от 169 
лв., което е увеличение от 8,3 
на сто. 
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2. С подписания Национален 
рамков договор № РД-НС-01-
4/23.12.2019 г. за денталните 
дейности за 2020 - 2022 г. 
между НЗОК и БЗС, в сила от 
01.01.2020 г.: 
2.1. Увеличени са цените при 
следните дейности: 
- на прегледа с 2,00 лв.; 
- на дейностите по обтурация и 
екстракция с 8,090 спрямо 
досега действащите цени и при 
лицата над 18 години с 9,1090, 
за да бъде спазен принципът за 
еднаквост на цените, когато 
НЗОК заплаща напълно и 
частично (с вкл. цена 
заплащана от ЗОЛ). 
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2.2. Предвид разширяването на 
кръга от лицата (до сега за ЗОЛ 
на възраст от 65 до 69 години 
включително), който ще 
получават услугата дейностите 
по възстановяване функцията 
на дъвкателния апарат при 
цялостно обеззъбени лица, в 
т.ч. и контролни прегледи за 
период от 4 години, 
независимо от възрастта на 
ЗОЛ. Дейността не се доплаща 
от ЗОЛ, независимо от 
възрастовата и социалната 
група на осигурените ЗОЛ. 
3. ДОГОВОР Ж РД-НС-01-4-2 от 
6.04.2020 г. за изменение и 
допълнение на НРД за 
медицинските дейности между 
НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г.и 
Договор № РД-НС-01-3-1 от 
6.04.2020 г. за изменение и 
допълнение на НРД за 
денталните 
дейности между НЗОК и БЗС за 
2020 - 2022 г. 
Във връзка със Заповед № РД-
01-124 от 13.03.2020 г. на 
министъра на 
здравеопазването за 
въвеждане на 
противоепидемични мерки на 
територията на Република 
България, с последващи 
изменения и допълнения на 
същата в НРД за медицинските 
и денталните дейности се 
договори заплащане на суми за 
неблагоприятни условия на 
работа при епидемична 
обстановка. 
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4. Приета е Методика за 
определяне на размера на 
сумите, заплащани от НЗОК на 
изпълнители на медицинска 
помощ, на дентална помощ и 
на медико- диагностични 
дейности за работа при 
неблагоприятни условия по 
повод на обявена 
епидемична обстановка 
(Методиката) (приета със 
съвместен протокол между 
Надзорния съвет на НЗОК и 
Управителния съвет на БЛС № 
РД-НС-05-9 от 96.04.2020 г. и 
съвместен протокол между 
Надзорния съвет на НЗОК и 
Управителния съвет на БЗС Жо 
РД-НС-05-10 от 06.04.2070 г.) За 
периода на обявеното 
извънредно положение, 
съответно обявена извънредна 
епидемична обстановка се 
въвежда заплащане за работа 
при неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична 
обстановка. Право 
на това заплащане имат 
изпълнителите на ПИМП, 
СИМП, ДП, МДД и БМП, в 
случай, че стойността на 
отчетената дейност за 
съответния месец за 2020 г. е 
по-малка от 8500 от базисната 
стойност, която се определя от 
отчетената дейност през м. 
януари 2020 г.  
 
5. Договор № РД-НС-01-4-3 от 
28.04.2019 г. за изменение и 
допълнение на НРД за 
медицинските дейности 2020 - 
2022 г., в сила от 24.04.2020 г. 
Въвеждане заплащането на 
високо-специализираното > 
медико-диагностично 
изследване „Полимеразна 
верижна реакция за доказване 
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на Covid-19“: 
5.1 изпълнявано в лечебните 
заведения за МДД по пакетите 
„Клинична микробиология“ и 
„Вирусология“. 
5.2 по договори с лечебни 
заведения/здравни заведения, 
определени със заповед на 
министъра на 
здравеопазването за периода 
на въведени 
противоепидемични мерки. 
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6. Договор ХФ РД-НС-01-4-4 от 
14 август 2020 г. за изменение 
и допълнение на НРД за 
медицинските дейности между 
НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г.и 
Договор № РД-НС-01-3-2 от 14 
август 2020 г. за изменение и 
допълнение на НРД за 
дентални дейности между 
НЗОК и БЗС за 2020-2022 г. 
С цел компенсиране на 
допълнителните разходи за 
пациент, свързани с 
епидемичната обстановка и в 
рамките на оставащите 
бюджетни средства на НЗОК за 
здравноосигурителни 
плащания за медицинска и 
дентална помощ, в резултат на 
ограниченията на дейността на 
лечебните заведения в 
условията на извънредна 
епидемична обстановка, НЗОК 
и съсловните организации 
договориха увеличение на 
цените на дейностите, както 
следва: 
По отношение на първичната 
извънболнична медицинска 
помощ (ПИМП) увеличение на 
цените на всички дейности 
средно с 800, което доведе до 
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увеличаване на 
средномесечните плащания за 
извършваната от 
изпълнителите на ПИМП 
дейност през последното 
тримесечие на 2020 г. с 2490 
спрямо средствата, платени за 
дейност през първото 
полугодие на 2020 г. 
По отношение на 
специализираната 
извънболнична медицинска 
помощ (СИМП) увеличение на 
цените на специализираните 
консултации и прегледи средно 
с 4,5%, което доведе до 
увеличаване на 
средномесечните плащания за 
извършваната от 
изпълнителите на СИМП 
дейност през последното 
тримесечие на 2020 г. с 24% 
спрямо средствата, платени за 
дейност през първото 
полугодие на 2020 г. 
 По отношение на денталната 
помощ (ДП) увеличение на 
цените на дейностите без 
протезиране с 8,8 %, което 
доведе до увеличаване на 
средномесечните плащания за 
извършваната от 
изпълнителите на ДП дейност 
през последното тримесечие 
на 2020 г. с 11 спрямо 
средствата, платени за дейност 
през първото полугодие на 
2020 г. 
По отношение на болничната 
медицинска помощ (БМП) 
увеличение с 20 лв. и с 10% на 
цените на клиничните пътеки, 
което доведе до увеличаване 
на средномесечните плащания 
за извършваната от 
изпълнителите на БМП дейност 
през последното тримесечие 
на 2020 г. с 2590 спрямо 
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средствата, платени за дейност 
през първото полугодие на 
2020 г. 
Специално за КП № 104 
„Диагностика и лечение на 
контагиозни вирусни и 
Бактериални заболявания - 
остро протичащи, с 
усложнения“, по която се 
лекуват пациентите с СОМЮ 
19, цената е увеличена двойно 
- от 618 лв. на 1 200 лв. за един 
случай и са увеличени 
договорените по НРД брой 
случаи от 530 бр. средно на 
месец на 1050 бр. случаи 
средно на месец. С последващ 
анекс на НРД беше изменена 
цената на КП 39 и КП 48 която 
бе изравнена с цената на КИ 
104 - 1200 лв. 
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7. Методика за изменение и 
допълнение на МЕТОДИКА за 
определяне на размера на 
сумите, заплащани от НЗОК на 
изпълнители на медицинска 
помощ, на дентална помощ и 
на медико-диагностични 
дейности за работа при 
неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична 
обстановка (к№ РД-НС-05-9-1 
от 26.11.2020 г.) 
С изменението на Методиката 
се въвежда заплащане: 
7.1 от 1000 лв. на 
изпълнителите на ПИМП за 
всеки лекар, за когото 
здравноосигурените лица са 
упражнили правото си на избор 
по Наредбата за осъществяване 
на достъп до медицинска 
помощ, както и за наетите 
лекари в лечебното заведение; 
7.2. от 30 000 лв. за лечебно 
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заведение изпълнител на 
СИМП (МЦ/ДКЦ), сформирало 
екип или екипи за преглед и 
изследвания на пациенти със 
съмнение за Covid-19. 
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8. Методика за изменение и 
допълнение на Методика за 
определяне на размера на 
сумите, заплащани от НЗОК на 
изпълнители на медицинска 
помощ, на дентална помощ и 
на медико-диагностични 
дейности за работа при 
неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична 
обстановка (№ РД-НС-05-9 от 
16.12.2020 г.) 
С изменението на Методиката 
се въвежда заплащане по 
повод обявена епидемична 
обстановка на месечна сума в 
размер на 360 лв. за нает 
професионалист по „Здравни 
грижи“ в лечебните заведения, 
изпълнител на ПИМП. 
 
9. Във връзка с по-горе 
посочените нормативни актове 
Националната 
здравноосигурителна каса 
(НЗОК) изплати в национален 
мащаб общо 3 126 561 534 лв. 
за здравноосигурителни 
плащания за медицинска и 
дентална помощ на 
договорните си партньори, в 
това число за: 
- Първичната медицинска 
помощ ( ПИМП) - 277 629 
529лв.; 
- „Специализираната  
извънболнична медицинска 
помощ (СИМП) - 277 999 588 
лв. 
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-  Дентална помощ (ДП) - 210 
979 256лв.: 
- „“Медико-диагностична 
дейност (МДД) - 108 493 
479лв.; 
- Болнична медицинска помощ 
(БМП) --2 251 459 682 лв. 
Гореописаните стойности са 
представени като общи 
стойности за НЗОК, като 
разпределението на средствата 
по районни 
здравноосигурителни каси 
(РЗОК) и по дейности е 
представено в приложение № 
1 към настоящия доклад. 
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Във връзка с въведената 
епидемична обстановка в 
страната и приетата със 
съвместен протокол между 
Надзорния съвет на НЗОК и 
Управителния съвет на БЛС № 
РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. 
Методика за изменение и 
допълнение на Методика за 
определяне на размера на 
сумите, заплащани от НЗОК на 
изпълнители на медицинска 
помощ, на дентална помощ и 
на медико-диагностични 
дейности за работа при 
неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична 
обстановка и обнародвания в 
„Държавен вестник“ бр. 101 от 
27.11.2020 г. Договор за 
изменение и допълнение на 
Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 
2020 - 2022 г. са заплатени суми 
в общ размер на 278 047 144 
лв. по РЗОК за видовете 
медицинска и дентална помощ  
- Първичната медицинска 
помощ ( ПИМП) - 10 968 709 
лв., а суми за 
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общопрактикуващите лекари 
(ОПЛ) на първа линия (по 1000 
лв. на месец на ОПЛ и нает 
лекар) - 9 136 000 лв., а суми за 
професионалисти по здравни 
грижи, наети при ОПЛ (по 360 
лв. на месец) - 2 098 800 лв. 
- “Специализираната 
извънболнична медицинска 
помощ (СИМП) - 30 020 476 лв., 
а суми за СИМП (по 30 000 лв. 
на месец, на МЦ/ДКЦ - т.н. 
триажни центрове) - 1 590 000 
лв. 
-  Дентална помощ ( ДП) - 51 
313 521 лв. 
-  Медико-диагностична 
дейност (МДД) - 12 008 117 лв. 
-  Болнична медицинска помощ 
(БМП) - 160 911 522 лв. 
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За изпълнителите на ПИМП, 
СИМП, МДД и ДП Надзорния 
съвет на НЗОК е утвърдил 
средства по Методиката с 
решения, както следва: 
приложена е таблица - стр. - 7-
8 
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Разпределението на средствата 
по региони и за видовете 
дейности е представено в 
приложение № 2 към 
настоящия доклад. 
С решение № РД-НС-04-79 от 
14.08.2020 г. Надзорният съвет 
на НЗОК е възложил на 
управителя на НЗОК да 
предприеме действия и да 
заплати на лечебните 
заведения за БМП средства до 
75 млн. лева за незаплатени 
дейности от 2015 и 2016 г., 
както и вложените медицински 
изделия, отчетени към тях. За 
незаплатените дейностите в 
БМП от 
отчетените средства в размер 
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на 70 452 513 лв., са заплатени 
към 31.12.2020 г. - 47 888 
344.68 лв. През 2021 г. НЗОК ще 
продължи да заплаща 
утвърдените от Надзорния 
съвет средства за незаплатени 
дейности от 2015 г. и 2016 г. на 
основание сключените 
споразумения с договорните 
партньори. 
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II. Решение на органите на 
управление на Националната 
здравноосигурителна каса за 
облекчения на 
здравноосигурените лица при 
получаване на лекарствени 
продукти в условията на 
обявена извънредна 
епидемична обстановка през 
2020 г. 
1. Във връзка с въведения 
облекчен ред за отпускане на 
лекарствени продукти съгласно 
чл.15 пар. 21 от ПЗР на ЗАКОН 
за мерките и действията по 
време на извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и за преодоляване 
на последиците, в изпълнение 
на които са приети “Условия и 
ред за отпускане на 
лекарствени продукти, 
медицински изделия и 
диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК, 
както и служебно удължаване 
срока на валидност на 
протоколите за скъпоструващо 
лечение на хронично 
болни пациенти, във връзка с 
извънредното положение“, РД-
16-32/14.04.2020 г., бяха 
предвидени облекчения за 
здравноосигурените лица при 
получаване на лекарствени 
продукти, както следва: 
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- Съгласно чл.15 от Закона, 
аптеките може да отпускат 
лекарствени продукти само по 
рецептурна книжка, без 
представяне на рецепта 
съобразно последно вписаните 
в рецептурната книжка данни 
за отпуснати лекарствени 
продукти до отмяна на 
извънредното положение и два 
месеца след неговата отмяна. 
Цитираната разпоредба беше 
прилагана до 13.07.2020 г.; 
- Съгласно 6 21 от ПЗР на 
Закона, срокът на валидност на 
протоколите за скъпоструващо 
лечение на хронично болни 
пациенти, който е изтекъл по 
време на извънредното 
положение, се удължава 
служебно от Националната 
здравноосигурителна каса за 
времето на извънредното 
положение и два месеца след 
неговата отмяна при условия и 
по ред, определени от 
Националната 
здравноосигурителна каса. 
- Съгласно горецитираната 
разпоредба служебно се 
удължава срокът на валидност 
на протоколите (по образец 
„Протокол за предписване на 
лекарствени продукти, 
заплащани от НЗОК/РЗОК“), 
изтичащи по време на 
извънредното положение, т.е. 
от 13.03.2020 вкл. до 
13.05.2020 г. вкл. Валидността 
на тези протоколи е удължена 
служебно и 2 месеца след 
отмяна на извънредното 
положение, т.е удължаването е 
до 13.07.2020 г. 
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2. Във връзка с Решение № 673 
на Министерския съвет от 25 
септември 2020 г. за 
удължаване срока на 
обявената с Решение Хе 325 на 
Министерския съвет от 14 май 
2020 г. извънредна 
епидемична обстановка, 
удължена с Решение № 378 на 
Министерския съвет от 12 юни 
2020 г., Решение № 418 на 
Министерския съвет от 25 юни 
2020 г.. Решение № 482 на 
Министерския съвет от 15 юли 
2020 г., Решение № 525 на 
Министерския съвет от 30 юли 
2020 г. и Решение Хе 609 на 
Министерския съвет от 28 
август 2020 г. и Заповеди № № 
РД-01-609/21.10.2020 г. и РД-
01-626/27.10.2020 г. на 
министъра на 
здравеопазването, в 
изпълнение на които са приети 
“ Условия и ред за отпускане на 
лекарствени продукти, 
медицински изделия и 
диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК, 
както и служебно удължаване 
срока на валидност на 
протоколите за скъпоструващо 
лечение на хронично болни 
пациенти, във връзка с 
извънредното положение, РД-
16-64/12.11.2020 г., бяха 
предвидени облекчения за 
здравноосигурените лица при 
получаване на лекарствени 
продукти, както следва: 
- Всяка аптека, която има 
действащ договор с НЗОК/РЗОК 
за отпускане на лекарствени 
продукти, медицински изделия 
и диетични храни за специални 
медицински цели за домашно 
лечение, при представяне от 
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правоимащото лице (или от 
друго лице, преносител на 
документа) само на 
„Рецептурна книжка на 
хронично болния“ (по образец 
съгл. Приложение №2 
„Първични медицински 
документи“ към Националния 
рамков договор за 
медицинските дейности за 
2020-2022 г. (НРД за МД)), без 
представяне на рецепта, 
следва да отпуска 
лекарствения/ите продукт/и, 
съобразно последно вписаните 
данни в същата за 
отпуснатия/те продукт/и. 
- Служебно удължаване срока 
на валидност на издадените и 
утвърдени протоколи за 
скъпоструващо лечение на 
хронично болни пациенти, 
който изтича по време на 
действие на въведената 
извънредна епидемична 
обстановка (след 
утвърждаването на настоящите 
Условия и ред). Служебното 
удължаване на срока на 
валидност на „Протокол за 
предписване на лекарствени 
продукти, заплащани от 
НЗОК/РЗОК“, се отнася за 
всички протоколи, изтичащи по 
време на действието на 
настоящите Условия и ред, до 
тяхната отмяна. 
Целта на горецитираните 
Условия и ред е в условията на 
епидемична обстановка да се 
избегне струпването на 
пациенти в лекарските 
кабинети при обслужване на 
хронично болни пациенти за 
издаване на рецепти и 
протоколи за скъпоструващо 
лечение. Посочената мярка е 
възможност да се продължи 
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прилагането на 
противоепидемичните мерки в 
обществото, като не се 
позволява претоварване на 
здравната система и 
осигуряване на свободен 
коридор за медицинска 
консултативна помощ за 
пациентите с остри състояния. 
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КАТО ОБОБЩЕНИЕ 
Общо изплатените 
здравноосигурителни 
плащания за периода април- 
декември 2020 са в размер на 2 
271 770 708 лв. от които по 
методиката за неблагоприятни 
условия - 278 047 144 лв., което 
представлява 12, 24%.   
В приложение № 3 към 
настоящия доклад е 
представена Информация за 
изпълнението на 
здравноосигурителните 
плащания за медицинска и 
дентална помощ за периода 
01.04.2020 г. - 31.12.2020 г. 
Пряко изплатени за 
диагностика и лечение на 
пациенти с КОВИД са съответно 
6 671 580 лв. за изследвания 
„Полимеразна верижна 
реакция за доказване на 
КОВИД“ и 53 771 058 лв. за 
лечение на пациенти в 
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болничните лечебни 
заведения.   
В приложение № 4 е дадена 
справка за броя и сумата на 
одобрените за заплащане 
изследвания „Полимеразна 
верижна реакция за доказване 
на Covid-19“, извършени в 
периода м.април - м. декември 
2020 г. 
 В приложение № 5 са 
посочени отчетените дейности 
за пациенти с Covid-19, за 
периода от 01.03.2020 г. до 
17.01.2021 г. 
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Приложение №1 - стр. 10 
Приложение №2 - стр. 11 
Приложение №3 - стр. 12 
Приложение №4 - стр. 13 
Приложение №5  - стр. 14 
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В отговор на Ваше искане за 
предоставяне на информация 
относно разходите на публични 
средства, свързани с 
подпомагане на туристическия 
бизнес за преодоляване на 
последствията от 
разпространението на Covid-19, 
предоставям на Вашето 
внимание обобщена справка. 
1. Финансиране с европейски 
средства 
Програма: ОПИК 2014 -2020 
Проект/ Процедура: 
Процедура на подбор на 
проектни предложения 
„Подкрепа на предприятия, 
регистрирани по Закона за 
туризма като туроператор или 
туристически агент, за 
преодоляване на 
икономическите последствия 
от пандемията Covid-19“. 
Процедурата е проведена от 
МТ като директен бенефициент 
по ОПИК. Срок за набиране на 
заявления 13 -20.10.2020 г. На 
21.12.2020 г. са сключени 
договори с одобрените за 
финансиране участници. До 
04.01.2021 г. са изплатени от 
МТ сумите по сключените 
договори. 
Финансиране: 
Общ размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ - 10 000 000 лева. В т.ч. 
Финансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие - 
8 500 000 лева. Национално 
съфинансиране - 1 500 000 
лева. 
Бенефициенти: 720 
туроператора и/или 
туристически агенти със 
сключени договори за БФП. 
 
Програма: ОПИК 2014 -2020  
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Проект/ Процедура: Проект 
„Повишаване на капацитета на 
МСП в сектор туризъм чрез 
оказване на подкрепа за 
създаване и функциониране на 
Организациите за Управление 
на “Туристическите Райони 
(ОУТР), изпълняван от МТ като 
директен бенефициент. На 
11.12.20202 г. е сключен с 
Анекс към договора за проекта. 
Чрез него се цели да бъдат 
осигурени средства, които ще 
бъдат разпределени на 
екскурзоводите и планински 
водачи, чрез осигуряване на 
заетост за изпълнение на 
онлайн презентации и турове. 
Финансиране: Общ размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ 3 000 000 лева. В т. ч. 
Финансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие - 
2 550 000 лева. Национално 
съфинансиране - 750 000 лева. 
Бенефициенти: Осигуряване на 
заетост на до 1 600 
екскурзоводи и планински 
водачи.  
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2. Финансиране със средства 
от държавния бюджет 
Програма: Държавна субсидия 
по реда на чл. 26 от ЗМДВИП 
Проект/ Процедура: Държавна 
субсидия по реда на чл. 26 от 
Закона за мерките и действията 
време на извънредното 
положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 
13.03.2020 г., и за 
преодоляване на последиците 
(Загл. изм. ДВ, бр. 44 от 2020 г., 
в сила от 14.05.2020 г.). 
Във връзка с преодоляване на 
последиците от Covid-19 и 
съгласно Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в 
подкрепа на икономиката, 
държавната помощ за 
туроператори, които използват 
въздушни превозвачи с 
валиден оперативен лиценз за 
изпълнение на чартърни 
полети до Република България 
с цел туризъм беше удължена 
до 30.06.2021 г. с Решение 
С(2020) 9473 от 18.12.2020 г. 
Финансиране: Общ размер на 
субсидията 3 474 111,48 лв. 
Бенефициенти: Изплатена 
държавна субсидия на 20 
туроператора и/или 
туристически агенти. 
 
Програма: Държавна помощ 
под формата на преки 
безвъзмездни средства 
съгласно раздел т. 3.1 от 
Временната рамка на лица, 
извършващи туроператорска и 
туристическа агентска дейност, 
за компенсиране на загуби в 
резултат на епидемичния взрив 
от Covid-19.  Схема за 51 млн. 
лв. 
Проект/ Процедура:  С 
Постановление на МС № 380 от 
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18 декември 2020 г. са 
одобрени допълнителни 
разходи в размер 51 000 000 
лв. по бюджета на 
Министерството туризма за 
изплащане на лица, 
предоставящи туроператорска 
и туристическа агентска 
дейност, на безвъзмездни 
средства в размер 4 на сто от 
оборота им без ДДС през 2019 
г., които приоритетно се 
използват за компенсиране на 
загуби, произтичащи от 
отказали се от ваучери 
клиенти, както и от удържани 
от доставчиците на услуги 
суми.  
Финансиране: Предстои 
обявяване на процедура. 
Бенефициенти:  Държавна 
помощ за туроператори и/или 
туристически агенти. 
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Приложено, изпращаме Ви 
наличната към момента в 
Министерството на финансите 
предварителна информация за 
разходите, свързани с мерките 
за борба с Covid-19 и 
преодоляване на социално-
икономическите последствия 
от пандемията през 2020 г. 
Информацията е изготвена на 
база на обобщени 
предварителни данни от 
първостепенните 
разпоредители с бюджет, 
постъпили в Министерството 
на финансите до 25 януари 
2021 г. 

  
  

МФ     
  

прикачена таблица в 
документа 
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