
 

 

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 30.4.2022 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 01.01.2022 г. – 30.4.2022 г. в системата на Министерство на 

икономиката и индустрията са извършени разходи за персонал и издръжка на стойност 

779 682 лв.  

 

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

дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19“ – 774 305 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. 

Изразходваните средства за персонал към 30.4.2022 г. са както следва: 

- В БИМ – 423 588лв. 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 – 292 789лв. 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 – 57 928лв. 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.“ – 5 377 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, които са от бюджетни средства. 

 

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., Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. и Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и 

доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, 

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

 

 

 

 

  


