
БТВ, „Тази сутрин“,  

25.03.2020 г. 

 

Управителят на НОИ Ивайло Иванов гостува в предаването „Тази сутрин“ по 

БТВ  

 

Водещ Антон Хекимян: Г-н Иванов да започнем с това: Има ли опашки пред НОИ? 

Ивайло Иванов, управител на НОИ: Опашки пред НОИ няма. Разбира се, само в 

София минават около 350 души на ден, които подават различни видове документи. В 

тази връзка, бяха предприети редица мерки със Закона за извънредното положение, 

като в съответствие с промените, които бяха направени, ние осигурихме необходимата 

реорганизация, така че по-малко хора да трябва да идват в НОИ и да подават каквито и 

да е документи. В това число и всички работещи пенсионери, които са 405 000. От тях 

91 000 са си подали още миналата година за преизчисляване на пенсиите. Останалите 

258 000 ще им бъдат служебно преизчислени пенсиите и апелирам те да не идват в 

НОИ, защото не е необходимо да подават каквито и да е документи, ние ще 

преизчислим техните пенсии и те съответно ще бъдат увеличени. Преизчислението ще 

започне от 1 април, в 4-месечен срок. Така че, някъде до юни с дата 1 април те ще си 

получат тези възнаграждения с преизчислението за работата, която са положили за 

последната година. 

 

Водещ: Значи, тези хора да не идват. 

Ивайло Иванов: Да, моят призив е тези хора да не идват до НОИ, защото не е 

необходимо, тъй като пенсиите им ще бъдат преизчислени служебно. Не е необходимо 

да подават никакви документи. Те просто ще го видят юни месец, когато си получават 

пенсиите. Ще видят промяната в сумите си с дата 1 април. Така че, те не е необходимо 

да идват по никаква причина в НОИ. 

  

Водещ: С новия закон за извънредното положение, който вече е обнародван, какво 

друго се променя във вашата дейност? 

Ивайло Иванов: Другото, което се променя, е, че досега всички лица трябваше да 

подават документи в НОИ за безработица. Вече не е необходимо да идват в НОИ, 

когато си подават документите, защото ще го правят или по електронен път или на ръка 

в бюрата по труда. Там ще попълват и необходимите документи, които са за НОИ. Те 

ще бъдат изпращани по електронен път от Агенцията по заетостта. Тези документи ще 

идват при нас, ние ще ги обработваме и лицата не е необходимо да представят 

допълнителни документи в НОИ. Всичко това е направено в интерес на хората. Знаете, 

че работещите пенсионери са в рисковата група. Не е необходимо да се появяват в НОИ 

или да подават документи в НОИ. 

 

Водещ: Кажете ни ще има ли бум на безработните сега? 

Ивайло Иванов: Естествено, че се очаква да има безработица, която да се увеличи. 

Това на първо място са хората, които се връщат от чужбина. Повечето от тях са 

работещи там и са едни от първите, които ще се обърнат към Агенцията по заетостта, 

респективно и към нас. За момента данните не показват някакво увеличение на 

безработицата. Така или иначе ние имаме готовност, в случай че се увеличат 

безработните, което е и нормално в тази кризисна ситуация, да реагираме. Знаете, 

всички те имат право да получават обезщетение в размер на 60% от осигурителния си 

доход. 

 



Водещ: Има ли достатъчно пари в НОИ, възможно ли е заради високата безработица да 

блокира системата.  

Ивайло Иванов: Достатъчно пари в НОИ, разбира се, има. Аз казах и в предишното си 

интервю във вашата телевизия - 12,5  млрд. лв. е бюджета на НОИ, от тях 430 млн. лв. 

са за фонд „Безработица“, 1,3 млрд. лв. са за изплащане на различните видове 

болнични. Така че, средства към този момент има за покриване на тези разходи. 

 

Водещ: Г-н Иванов, кажете ни, тъй като социалният министър ни сподели, че по 1300 

на ден са заявленията за безработица и хората, които са загубили работата си, подават 

документи, дали се увеличиха те през последните 2 дни от новата седмица? Имате ли 

данни? 

Ивайло Иванов: Ние имаме данни, но при нас около 700 души минават на ден в цялата 

страна. Разликата идва от това, че в Агенцията по заетостта срокът, в който трябва да 

подават лицата информация, за да се регистрират като безработни, е 7 дни. Срокът 

обаче, в който те трябва да се регистрират в НОИ, е 3-месечен. Все още не се е 

отразило. Ние постоянно следим информацията от Агенцията по заетостта, за да можем 

да сме готови да реагираме и хората да бъдат обслужени. Както вече казах, с приетите 

текстове в новия закон, не е необходимо те да идват до НОИ. С подаването на 

заявлението, което правят примерно днес в Агенцията по заетостта, те подават и 

заявлението автоматично и в НОИ. Така спестяваме на хората да идват в НОИ. Ние ще 

получим нещата служебно от Агенцията по заетостта и по този начин ще обработим 

данните и хората ще започнат да си получават обезщетението. 

  

Водещ: Хубаво е, че правите това уточнение още веднъж, защото е важно и за 

пенсионерите, които ще трябва да им бъдат преизчислявани пенсиите. Няма нужда да 

ходят до НОИ, вие ще го направите служебно. Това ще се случи и за безработните. 

Предполагам, че по места това ще бъде допълнително уточнено и от служителите. Но в 

предишния ни разговор надълго и нашироко говорихме за това колко са болните, които 

са получили болничен за карантина. Увеличи ли се броят им от предишното ви участие, 

което беше в началото на този месец и текат ли проверки за неспазване на тази 

карантина.  

Ивайло Иванов: Увеличи се броят на хората, които са под карантина. По последни 

данни те са 2500, като от тях със съмнение за корона вирус са 810. Мисля, че на 

предишния разговор тези, които са със съмнение за корона вирус, бяха около 600. 

Естествено, проверките за карантината се извършват от органите на МВР. Ние имаме 

увеличение и в тази насока. Около 40 са вече случаите, при които сме сигнализирани от 

органите на МВР, че тези лица не спазват карантината. Ние, разбира се, ще лишим тези 

лица от обезщетение, което трябва да получат, но освен това, знаете, има по-сериозен 

проблем. Те трябва да бъдат изнамерени къде са, защо са, защото това наистина е 

сериозен проблем за всички. 

 

Водещ: Ще има великденски добавки за пенсиите, това разбрахме вчера. 

Ивайло Иванов: Днес е заседанието на Министерския съвет, на което ще се вземе това 

решение. Вчера премиерът обяви великденските добавки. Ние сме направили разчети. 

Това ще засегне всички лица с пенсии до линията на бедност, която е 363 лв. Те ще 

получат по 40 лв. Това са 1,249 млн. души. 

 

Водещ: Това означава, че около 40 лв. ще получат тези пенсионери, които получават 

най-ниската пенсия. Много благодаря за това участие и ви очакваме отново при нас в 

студиото, защото има много теми, които да коментираме. Ето, наистина важно 



уточнение от управителя на НОИ за пенсионерите, които работят. Тяхното 

преизчисление ще се случи по служебен път, няма нужда да се редят на опашки. За 

хората, които се регистрират като безработни, най-вероятно ще бъдат уведомени, но 

няма нужда да ходят до НОИ. Документите им служебно ще бъдат придвижени, за да 

не се получават струпвания, но и за да бъда облекчена и работата. Всичко това, заради 

извънредното законодателство, което беше вече прието и обнародвано междувременно. 

 


