
 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 
за  извършените разходи от Министерство на икономиката във връзка с 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението 

му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки  

към 31.10.2021 г.  

 

 

Разпространението на COVID-19 оказва съществено влияние върху 

икономиката в световен и национален мащаб. Налице е рязък спад в икономическата 

активност в редица сектори, наблюдава се значителна несигурност в действията на 

пазарните участници. С оглед на това Министерство на икономиката предприе 

действия за намаляване негативните икономически последици от създавалата се 

епидемична обстановка, включително използване на инструменти за укрепване и 

подпомагане на българския бизнес. 

 

Във връзка с мерките за ограничаване и предотвратяване на 

разпространението на COVID-19 за периода 01.01.2021 г. – 31.10.2021 г. в системата 

на Министерство на икономиката са извършени разходи за персонал, издръжка, 

субсидии и придобиване на нефинансови активи на стойност 9 157 904 лв.  

1. По мярка „Подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с 

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19“ – 3 119 990 лв. 

На основание ПМС № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 

129 на Министерския съвет от 2012 г., на ДАМТН, БИМ, ДКСБТ и КЗП са коригирани 

възнагражденията на служителите за 2020 г., в резултат на което за 2021 г. 

допълнителните средства, заложени в бюджета са в размер на 4 665 600 лв. във 

връзка с ограничаване на последиците от COVID-19. Изразходваните средства за 

персонал към 31.10.2021 г. са както следва: 

- В БИМ – 1 061 669 лв. са изразходвани за 30 %-но увеличение на заплатите 

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

разпространението на COVID-19 и осигурителни вноски към тях. 

- В ДКСБТ – 183 250 лв. са изразходвани за 30 %-но увеличение на заплатите 

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

разпространението на COVID-19 и осигурителни вноски към тях. 

- В ДАМТН – 1 124 270 лв. са изразходвани за 30 %-но увеличение на 

заплатите на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 

предотвратяване на разпространението на COVID-19 и осигурителни вноски към тях. 

- В КЗП – 748 845 лв. са изразходвани за 30 %-но увеличение на заплатите на 

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

разпространението на COVID-19 и осигурителни вноски към тях. 

2. По мярка „Осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) 

за нуждите на държавната администрация, както и за дезинфектанти, дезинфекция на 

работните помещения, термометри за измерване от разстояние и др.“ – 59 694 лв. 

Извършените разходи по посочената мярка са разходи за издръжка и включват: 

лични предпазни средства - маски, почистващи гелове и кърпи; PCR тестове; 

хигиенизиране на сгради и съоръжения - препарати и материали за дезинфекция и 

хигиена на обществени места, от които: 58 862лв. са от бюджетни средства и 832 лв. 

от средства от Европейския съюз. 

3.  По мярка „Мерки за подкрепа на бизнеса“ – 5 895 000 лв. 

Разходите по посочената мярка са предоставени субсидии от ИАНМСП със 

средства от Европейския съюз за осигуряване на бърза и ефективна подкрепа на 

малките и средни предприятия за реализиране на дейности, пряко насочени към 

преодоляване на последствията от COVID-19 и подкрепа за въвеждането на цифрови 



технологии, които улесняват работата на малките и средни предприятия в условията 

на COVID-19. 

4. По мярка „Осигуряване на условия за дистанционна форма на работа при 

обявена извънредна епидемична обстановка“ – 85 176 лв. 

Извършените разходи за нефинансови активи в размер на 85 176 лв. са, както 

следва: 

- Патентно ведомство - с бюджетни средства в размер на 85 176 лв. са 

закупени 60 бр. лаптопи за осигуряване на възможност на служителите на 

ведомството за работа с отдалечен достъп. 

 

Разходите са извършени на основание Решение № 855 на Министерския съвет 

от 25.11.2020 г.; Решение № 72 на Министерския съвет от 26.01.2021 г. и  Решение № 

395 на Министерския съвет от 28.04.2021 г.  за удължаване срока на обявената с 

Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична 

обстановка и Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г.; Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.; 

Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г., Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г., № РД-01-

375/27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, издадени на основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето. 

Основание за предоставените субсидии на малките и средни предприятия са и 

Условията за кандидатстване на микро, малки и средни предприятия по ваучерна 

схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) на малки и средни предприятия, с подаване на проектни предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083, 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". 

 

Към настоящата обяснителна записка прилагаме Справка от „Българска банка 

за развитие” АД с информация по мярка в подкрепа на бизнеса  „Допълнително 

капитализиране на ББР със 700 млн. лв. за предоставяне на финансови инструменти 

за подкрепа на пострадалите физически лица и фирми от пандемията COVID-19”, 

съответно по Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на 

микро, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и 

епидемията от COVID -19”, с бюджет от 500 милиона лева и по Програмата за 

гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да 

полагат труд поради пандемията от COVID-19“, с бюджет от 200 милиона лева. 

 

 

 

 

Емилия Янева, 

 

За Главен секретар  

 

 

 

 


