ПРЕПИС

ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Днес, 6 март 2020 г., в сградата на МВР на ул. „6 септември” № 29 - гр. София, се
проведе извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане. На заседанието присъстваха членовете на комисията: С. Балабанов, Р.
Велкова - Желева, Б. Пенков, К. Живков, В. Занчев, Л. Борисов, И. Георгиева, Л. Лазаров,
Л. Върбанов и упълномощени представители: А. Иванов /МО/, С. Владимирова /МОН/, Н.
Ангелов /МЕ/, В. Тонов /МВнР/.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка 1. Искане за целево подпомагане на Министерство на здравеопазването с цел
постигане на готовност за профилактични и противоепидимични действия и ефективен
отговор на създадената епидемична ситуация с COVID-19 през 2020 г.
Точка 2. Искане за целево подпомагане на Министерство на здравеопазването за
осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за
контрол на комарните популации в страната през 2020 г.
По точка 1 от дневния ред Комисията прие следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема по целесъобразност искането за одобряване на сума в размер до 7 000 000
лв. от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта по централния бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., по
бюджета на Министерството на здравеопазването - за гарантиране на готовност за
профилактични и противоепидимични действия и за ефективен отговор на създадената
епидемична ситуация с COVID-19 през 2020 г.
2. Предлага с акта за одобрение на разходите да бъде прието изменение в чл. 28, ал. 2
на Постановление № 381 на Министерския съвет от 30.12.2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2020 г., с което лимитът за финансиране на
превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия да бъде увеличен на 30 на сто.
По точка 2 от дневния ред Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ: Приема по целесъобразност искането за одобряване на сума в размер до
1 500 000 лв. от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта по централния
бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл.
1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.,
по бюджета на Министерството на здравеопазването - за осигуряване на навременно
организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните
популации в страната през 2020 г.

Препис от протокола да се представи на министъра на здравеопазването за
подготовка на съответните актове за одобряване на необходимите допълнителни разходи.
ПРИЛОЖЕНИЯ: …
Министър на вътрешните работи
и председател на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане: /п/ Младен Маринов
Секретар на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане: /п/ Людмил Върбанов
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