
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

за  извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за 

подкрепа на бизнеса и социални мерки  

към 28.02.2023 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 и индустрията 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 01.01.2023 г. – 28.02.2023 г. в системата на Министерство на икономиката и индустрията 

са извършени разходи за персонал и издръжка на стойност 386 619 лв.  

 

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

предотвратяване разпространението на COVID-19“ – 386 270 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., са коригирани възнагражденията на служителите за 2020 г. 

 

Изразходваните средства за персонал към 28.02.2023 г. са както следва: 

- В БИМ – 211 794 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 – 146 509 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 – 27 967 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 и 

др., са изразходвани средства в размер на 349 лв. 

 

 

 

 


