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 31.07.2020 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.
В изпълнение на Постановление № 52 на Министерския съвет 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 и Решение № 215 от
27 март 2020 г. на Министерския съвет за увеличаване акционерното участие на
държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД, гр. София, са
предприети действия и е увеличен капитала на „Българска банка за развитие” АД
със 700 000 000лв.
Средствата от увеличаването на капитала на „Българска банка за развитие”
АД ще 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 позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити
за определен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки
конкретен случай. Приетите мерки са:
С Решение № 257 на Министерския съвет от 14 април 2020 г. е приета
„Програма 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, чието изпълнение е възложено на „Българска банка за развитие” АД.
Програмата е насочена към физическите лица(които могат да са както лица на
трудов договор, така и самоосигуряващи се лица).
С Решение № 310 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. е приета 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 от 500 милиона лева, чието изпълнение е възложено на „Българска банка за
развитие” АД. Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на
микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и
епидемията от COVID-19, е отворена за участие за МСП от всички сектори на
икономиката.
Към 30.06.2020г. Министерство на икономиката е предоставило на „Българска
банка за развитие” АД средствата в размер на 700 000 000 лв. за увеличаване на
капиталът й, в изпълнение на Постановление № 52 на Министерския съвет 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.
За Министерство на икономиката до месец юни 2020г. средствата, в размер на
700 000 000лв. са отчетени по
§§ 70-01 „Придобиване на дялове и акции и
увеличение на капитала и капиталовите резерви“, който е елемент на

финансирането на бюджетното салдо и не са посочени в ОТЧЕТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ
РАЗХОДИ към 31.7.2020 г.
Във
връзка
с
мерките
за
ограничаване
и
предотвратяване
на
разпространението на COVID-19 за периода 1.3.2020г. – 31.7.2020г. в системата на
Министерство на икономиката са извършени разходи за дезинфекция на работните
места и закупуване на лични предпазни средства на стойност 210 256 лв., от които
174 278 лв. са от бюджетни средства и 35 978 лв. са от средства от Европейския
съюз.
Разходи за персонал са отчетени в размер на 3 885 лв., както следва:
- В ЦПРБМ- 2 934 лв. за извършена дезинфекция на общи площи- изложбени
зали, коридори към офисите и част от складовите помещения на административната
сграда на ЦПРБМ. Обработените площи са 12000 кв.м. по 3 броя договори за услуги
с физически лица. Изразходваните средства на сума 2934 лв. са в рамките на
одобрения бюджет на ЦПРБМ за 2020 г. за други възнаграждения и плащания на
персонала.
- В БИМ-951 лв. за допълнителни разходи за персонал по договор № 221/26.03.2020 г. за дезинфекция и хигиенизиране на административна сграда в
гр.София.
Разходи за издръжка са отчетени в размер на 134 591 лв. за закупуване на
лични предпазни средства - маски, ръкавици, шлемове, термометри, предпазни
костюми и за хигиенизиране на сгради и съоръжения - закупуване на препарати,
пръскачки и материали за дезинфекция и хигиена на обществени места.
Разходи за нефинансови активи са извършени от:
- Патентно ведомство със средства от Европейския съюз в размер на 35 970 лв. Със
средствата са закупени 25 бр. лаптопи за осигуряване на възможност на
служителите на ведомството за работа с отдалечен достъп.
- ЦУ на МИ с бюджетни средства са закупени камери за измерване на температура в
размер на 35 802 лв.

