
1303, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, тел.: 0700 14 802, факс: +35929261440, NOI@nssi.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

Изх. № ……………..  

Дата ........................... 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 

Относно: Ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и 

лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки. 

 

 

 

Във връзка с писмо с изх. № 91-10-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите относно 

представяне на ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за 

подкрепа на бизнеса и социални мерки, с оглед осигуряване на публичност и прозрачност на 

изразходваните средства във връзка с мерките и действията, предприети от правителството на 

Република България, извършените към 31 декември 2020 г. разходи от Националния осигурителен 

институт (НОИ) във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и 

лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки, възлизат на 1 833 324 981 лв.: 

 

1. С постановления на Министерския съвет за одобряване на допълнителен трансфер по 

бюджета на държавното обществено осигуряване (ПМС № 175 от 2020 г., ПМС № 226 от 2020 г., 

ПМС № 258 от 2020 г., ПМС № 285 от 2020 г. и ПМС № 312 от 2020 г., на основание чл. 109, ал. 3 

от Закона за публичните финанси) бяха изплатени еднократни допълнителни суми в размер на 

50 лв. към пенсиите на всички над 2,1 млн. пенсионери за месеците от август до декември 

включително. Изплатени са общо 530 576 098 лв.  

 

2. В изпълнение на ангажиментите си по ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на 

работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. НОИ е изплатил компенсации в общ размер на 186 064 432 лв., в т.ч. 

разходи в размер на 185 351 947 лв. и 712 485 лв. под формата на трансфери към бюджетни 

организации, на 8 984 работодатели за 171 737 наети лица. Разходите са за сметка на бюджета на 

фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). 

 

3. В изпълнение на ангажиментите си по ПМС № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след 

периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г. към 31 декември 2020 г. НОИ е изплатил средства за запазване на 

заетостта в общ размер на 343 400 258 лв., в т.ч. разходи в размер на 342 646 861 лв. и 753 397 лв. 

под формата на трансфери към бюджетни организации, на 4 927 работодатели за 144 017 наети 

лица. Във връзка с изменение и допълнение на горното постановление с ПМС № 278 от 12 октомври 

2020 г. са изплатени 119 219 673 лв., в т.ч. разходи в размер на 118 714 638 лв. и 505 035 лв. под 

формата на трансфери към бюджетни организации, на 4 414 работодатели за 106 582 наети лица. 
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Разходите са за сметка на бюджета на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване 

(ДОО). 

 

4. В изпълнение на параграф 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 400 за изменение 

на ПМС № 151 от 2020 г., 351 315 637 лв. са преведени по сметка за чужди средства на Националния 

осигурителен институт за изплащане по реда на ПМС № 55 от 2020 г. и ПМС № 151 от 2020 г. на 

работодатели на компенсации и средства за запазване на заетостта, отнасящи се за периодите до 

края на 2020 г. Сумата представлява разликата между изплатените от Националния осигурителен 

институт през 2020 г. средства и одобрените със Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2020 г. 1 000 000 000 лв. за мерки, свързани със заетостта, разходвани на основание 

параграф 6а от преходните и заключителни разпоредби на същия закон. 

 

5. Съгласно параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 

г.), личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат придобит осигурителен стаж 

след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление по чл. 102, ал. 3 от Кодекса за социално 

осигуряване през 2019 г. и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване в 

периода от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 

г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното 

преизчисляване на пенсията. Изплатени са служебно преизчислени пенсии на над 260 хиляди 

пенсионери, като извършените допълнителни разходи за изплащане на техните пенсии към 31 

декември 2020 г. възлизат на 14 185 614 лв. 

 

6. По оценки, към 31.12.2020 г. приблизително 284 907 456 лв. са изплатени от държавното 

обществено осигуряване във връзка със смекчаване социалните последствия от разпространението 

на COVID-19 върху доходите на домакинствата. Сумата представлява допълнителният разход за 

изплатени парични обезщетения за безработица, възникнал поради по-големия над планирания за 

годината брой регистрирани безработни лица, на които са изплатени парични обезщетения за 

безработица, както за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност на лица, 

заразили се с COVID-19 и на лица, карантинирани поради близък контакт със заразен с COVID-19.  

 

7. С обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. и въведените карантинни 

ограничения поради създалата се епидемична обстановка в страната, в НОИ са предприети мерки 

относно предотвратяване разпространението на COVID-19 включващи закупуването на хигиенни 

материали и лични предпазни средства, както и ежедневно извършване на допълнително почистване 

и дезинфекция на работните места, санитарните помещения, коридорите, стълбищата и площадките 

между тях. С цел измерване на телесната температура на клиенти на териториалното поделение на 

НОИ в град София е закупена и монтирана термокамера на входа на сградата, в която работят около 

900 лица. Отчетените към 31 декември 2020 г. разходи за административна издръжка и капиталови 

разходи са съответно 237 463 лв. и 3 600 лв., като разходи за административна издръжка на 

стойност 148 525 лв. са възстановени от проект „Подкрепа и защита за служителите на НОИ в 

условията на пандемия от COV1D-19" по процедура № BGO5M90P001-1.105 за директно 

предоставяне на финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 

– 2020, а разходи на стойност 88 938 лв. са за сметка на бюджета на НОИ. 

 

8. Със заповед № 1016-40-62/24.04.2020 г. на управителя на НОИ, на 496 служители, 

работещи на първа линия в приемните на НОИ в директен контакт с граждани, бяха изплатени 

допълнителни възнаграждения в размер на една минимална работна заплата към заплатата за месец 

април, за сметка на разходите за персонал от бюджета на НОИ. Съгласно заповед № 1016-40-

287/23.06.2020 г. на управителя на НОИ със заплатите за месец юни, бяха изплатени допълнителни 

възнаграждения на 387 служители, работещи в приемните на НОИ в непосредствен контакт с 

граждани, съответно за служителите работещи по трудово правоотношение в размер на 610,00 лв. и 
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за служители по служебно правоотношение в размер на 525,95 лв., така че всеки да получи нетно 

възнаграждение в размер на 473,35 лв. Към 31.12.2020 г. отчетените допълнителни разходи за 

заплати и възнаграждения на персонала са в размер на 522 661 лв., а дължимите осигурителни 

вноски за сметка на НОИ са 137 678 лв. Изплащането на допълнителните възнаграждения 

представлява дейност от проект „Подкрепа и защита за служителите на НОИ в условията на 

пандемия от COV1D-19" по процедура № BGO5M90P001-1.105 за директно предоставяне на 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020. За 

възнаграждения на персонала са възстановени 499 208 лв., а за дължимите осигурителни вноски 

129 939 лв.  

 

Изразходваните средства, свързани с мерките за преодоляване и предотвратяване на 

разпространението на COVID-19, са извършени в рамките на Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 17.12.2019 г., изм. ДВ. бр. 34 

от 09.04.2020 г., изм. и доп., бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 01.07.2020 г.). 

 

 

 

ЗА УПРАВИТЕЛ:   /П/ 
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