
1

Приложение № 11 "Отчет разходи COVID-19"

за периода от до

1.1.2021 05.31.2021

МЕРКИ Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС

ВСИЧКО РАЗХОДИ 6 085 0 0

0 0 0

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОМАКИНСТВАТА: 0 0 0

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.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

/наименование на първостепенния разпоредител с бюджет/

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.

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)
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МЕРКИ Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: 0 0 0

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

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

МЕРКИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, НАТОВАРЕНИ С 

ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 

COVID-19: 6 085 0 0

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.

Писмо рег. № 02.44-42/11.03.2020 г. на 

заместник министър - председателя г-н 

Т.Дончев и Препоръките на 

националния оперативен щаб за 

предотвратяване разпространението на 

COVID-19 в административните 

структури в страната 6 085

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

предотвратяване разпространението на COVID-19
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МЕРКИ Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения

Сметки за 

средства от ЕС

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

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

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.


