Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

за периода от
01.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

до
31.07.2021 г.

/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/
ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ОБЩО РАЗХОДИ
1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нeфинансови активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ

БЮДЖЕТ
2 194 451
1 604 520
1 956
587 975
35 870

в т.ч. за
сметка на
дарения

КСФ

ДФЗ-РА

322

2 539 000
85 176

2 315 497

2 539 322

ДЕС

ДМП

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

за периода от

до

01.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

31.07.2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ
1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нeфинансови активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ

в т.ч. за
сметка на
дарения

БЮДЖЕТ
2 194 451
1 604 520
1 956
587 975
35 870

КСФ
0

ДФЗ-РА
0

ДЕС

ДМП

0

0

0

322

2 539 000
85 176

0

0

0

0

0

0

2 315 497

0

2 539 322

0

0

0

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

за периода от

до

01.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

31.07.2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ
1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нeфинансови активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ

в т.ч. за
сметка на
дарения

БЮДЖЕТ

КСФ

ДФЗ-РА

ДЕС

ДМП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

за периода от

до

01.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

31.07.2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

РАЗХОДИ

в т.ч. за
сметка на
дарения

БЮДЖЕТ

1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нeфинансови активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв
постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ

* Тази страница се попълва само от ПРБ, които не прилагат програмен формат на бюджет.

КСФ

ДФЗ-РА

ДЕС

ДМП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2021 Г.

за периода от

до

01.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

31.07.2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

МЕРКИ
ВСИЧКО РАЗХОДИ
МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОМАКИНСТВАТА:
Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите - за първите три
месеца на 2021 г.
Подкрепа на семейства с деца до 14-г. възраст, при които родителите не могат
да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват
платен отпуск
Реализиране на програми за заетост и мерки за обучение за подкрепа на
безработните лица и работодателите
Подкрепа на децата и семействата по Закона за семейни помощи за деца
Осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от
COVID-19
Еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на
единична стойност 210 лв., за лицата които пряко са осъществявали или
осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на
разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19
Увеличаване на разходите за краткосрочни обезщетения и помощи
Еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. на
пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и
компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително
Увеличение на размера на минималната пенсия от 250 лв. и на 300 лв., от 1
януари 2021 г.

Нормативно основание

БЮДЖЕТ

2 315 497
0
0

в т.ч. за сметка
на дарения
0
0
0

Сметки за
средства от ЕС
2 539 322
0
0
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ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

МЕРКИ

Нормативно основание

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА:
Запазване на работните места в страната т. нар. мярка „60/40“
Финансова подкрепа за български творци и артисти пряко засегнати от
преустановяването на масови мероприятия на територията на страната,
включително културно-развлекателни

в т.ч. за сметка
на дарения

БЮДЖЕТ

0

0

Сметки за
средства от ЕС

2 539 000

Държавна субсидия за туроператори, които използват въздушни превозвачи с
валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република
България с цел туризъм в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния
пътнически капацитет на самолета за всеки полет
Условия за кандидатстване на
микро, малки и средни предприятия
/МСП/ по ваучерна схема
за предоставяне на услуги за
информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) на МСП,
с подаване на проектни предложение за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура
Осигуряване на бърза и ефективна подкрепа на МСП за реализиране на
BG16RFOP002-2.083,
дейности, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и Оперативна програма
подкрепа за въвеждането на цифрови технологии, които улесняват работата на „Иновации и конкурентоспособност"
МСП в условията на COVID-19.
2014-2020

2 539 000
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ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

МЕРКИ

Нормативно основание

МЕРКИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, НАТОВАРЕНИ С
ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ
COVID-19:

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.

Подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по
предотвратяване разпространението на COVID-19
Осигуряване на финансиране от НЗОК на изпълнителите на медицинска
помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка и
лечението на COVID-19

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. и
Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г., №
РД-01-375/27.05.2021 г. и Заповед № РД01-647/29.07.2021 на министъра на
здравеопазването, издадени на
основание чл. 63, ал. 4 от Закона за
здравето
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.

БЮДЖЕТ

в т.ч. за сметка
на дарения

Сметки за
средства от ЕС

2 315 497

0

322

37 826

0

322

2 192 495

0

0
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ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

МЕРКИ

Нормативно основание

БЮДЖЕТ

в т.ч. за сметка
на дарения

Сметки за
средства от ЕС

Осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици, калцуни,
предпазно облекло, защитни очила) за нуждите на лечебните заведения, както и
дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за
измерване от разстояние, консумативи, реактиви, медикаменти, PCR тестове,
бързи тестове и др.)
Субсидии за лечебни заведения за болнична помощ
Капиталови трансфери и разходи към лечебните заведения
Осигуряване на възможности за провеждането на дистанционно обучение в
системата на образованието
Разходи за предпазни средства (маски, ръкавици и др.), дезинфектанти (лични и
за помещенията) в училищата

Осигуряване на условия за дистанционна форма на работа при обявена
извънредна епидемична обстановка
Добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска
помощ

* Сумата на ред "ВСИЧКО РАЗХОДИ" във всяка колона от тази
страница, следва да съответства на размера на ред "ВСИЧКО
РАЗХОДИ" от страница "ОБЩО" в съответните колони.

Решение № 72 на Министерския съвет
от 26.01.2021 г. за удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14.05.2020 г.
извънредна епидемична обстановка и
Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на
министъра на здравеопазването,
издадени на основание чл. 63, ал. 4 от
Закона за здравето

85 176

0

0

