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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 необходимостта от осигуряване на публичност и прозрачност на 

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

Република България, извършените за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. плащания 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  1 143 826 065 лв., в т.ч. за сметка на бюджета в размер на 224 813 121 лв. и 

от сметката за чужди средства в размер на 919 012 944 лв. 

1. В изпълнение на Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. (ПМС № 479 от 2021 г.), 

НОИ изплаща допълнителна сума към пенсиите на всички пенсионери в размер на 60 лв. за 

месеците от януари до юни 2022 г. включително. В периода 1 януари – 30 юни 2022 г. са 

извършени плащания в размер на 736 245 155 лв. за изплащане на допълнителни суми към 

пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. Сумата е отчетена като възстановен 

разход по бюджета на държавното обществено осигуряване от сметката за чужди средства на 

НОИ. 

2. В изпълнение на Постановление № 474 от 30 декември 2021 г., НОИ изплаща 

еднократна сума в размер на 75 лв. на всеки пенсионер, който е със завършен ваксинационен курс 

за COVID-19 до 31 декември 2021 г. включително, който завърши ваксинационен курс или е с 

поставена бустерна доза в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. включително или който има 

поставена първа доза ваксина за COVID-19 в периода от 1 юни до 30 юни 2022 г. Към 30 юни 

2022 г. са извършени разходи в размер на 56 064 156 лв. Сумата е отчетена като възстановен като 

разход по бюджета на държавното обществено осигуряване от сметката за чужди средства на 

НОИ. 

3. В изпълнение на параграф 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., НОИ изплаща сума, представляваща 

разликата между дохода от пенсии с включена т.нар. „ковид добавка“ от 120 лв. за декември 

2021 г. и дохода от пенсии с включена т.нар. „ковид добавка“ от 60 лв. за януари 2022 г. Към 30 

юни 2022 г. са извършени разходи в размер на 100 826 565 лв., представляващи изплатените 

допълнителни компенсаторни суми, дължими за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 

г. Сумата е изплатена по бюджета на НОИ и е включена в разходите по касовия отчет към 30 юни 

2022 г.  
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4. Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите в размер на 50 лв. за 

периода август-декември 2020 г., месец януари-септември 2021 г. и по 120 лв. на месец за периода 

октомври-декември 2021 г. Изплатени са 12 884 302 лв. за периода 1 януари 2022 г. до 30 юни 

2022 г. 

5. В НОИ са предприети мерки относно предотвратяване разпространението на COVID-

19 включващи закупуването на хигиенни материали и лични предпазни средства. Отчетените към 

30 юни 2022 г. разходи за административна издръжка са в размер на 571 лв. и са за сметка на 

бюджета на НОИ.  

6. Извършените в периода 1 януари – 30 юни 2022 г. разходи и трансфери по бюджета на 

НОИ към работодатели за запазване на заетостта на наетите от тях работници и служители (мярка 

60/40) са в размер на 109 030 520 лв. (разходи в размер на 111 101 683 лв. и предоставени 

трансфери в размер на 1 978 131 лв.) и прехвърлени средства от сметката за чужди средства в 

размер на (-4 049 294) лв.  

 

6.1. ПМС 55 от 2020 г. възстановен разход в размер на (-970 лв.). 

 

6.2. ПМС 151 от 2020 г. възстановен разход в размер на (-2 558 лв.). 

 

6.3. ПМС 278 от 2020 г. възстановен разход в размер на (-1 798 лв.). 

 

6.4. ПМС 400 от 2020 г. прехвърлени средства от сметката за чужди средства в размер на 

(-4 049 294 лв.). 

 

6.5. ПМС 416 от 2020 г. възстановен разход в размер на (-2 252 лв.). 

 

6.6. ПМС 93 от 2021 г. възстановен разход в размер на (-3 399 лв.). 

 

6.7. ПМС 213 от 2021 г. възстановен разход в размер на (-4 271 лв.). 

 

6.8. ПМС 322 от 2021 г. възстановен разход в размер на (-544 725 лв.) и предоставен 

трансфер на бюджетни организации в размер на 510 410 лв. 

 

6.9. ПМС 482 от 2021 г. разходи в размер на 20 365 026 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 784 788 лв. 

 

6.10. ПМС 40 от 2022 г. разходи в размер на 91 296 630 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 682 933 лв.  

 

7. Извършените в периода 1 януари – 30 юни 2022 г. плащания от сметката за чужди 

средства на НОИ към работодатели за запазване на заетостта на наетите от тях работници и 

служители (мярка 60/40) са: разходи в размер на 126 703 633 лв., трансфери към бюджетни 

организации в размер на 1 180 343 лв. и 4 049 294 лв. прехвърлени средства от сметката за чужди 

средства в бюджетната сметка. Плащания са извършени от сметката за чужди средства по реда 

на:  

 

7.1. ПМС 213 от 2021 г. разходи в размер на 2 833 лв.  

 

7.2. ПМС 55 от 2020 г. възстановен разход в размер на (-17 142 лв.). 

 

7.3. ПМС 416 от 2021 г. възстановен разход в размер на (-1 043 лв.). 
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7.4. ПМС 322 от 2021 г. разходи в размер на 53 720 703 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 510 410 лв.  

 

7.5. ПМС 482 от 2021 г. разходи в размер на 72 998 282 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 669 933 лв.  

 

 

УПРАВИТЕЛ:  /П/   

 

 

ИВАЙЛО ИВАНОВ 

 

 

 

 

 

 
Съгласувал: 

Главен секретар: 

Калин Рогачев 

Изготвили: 

Директор на Д ФСД: 

Пролетка Панова 

Директор на Д АПП: 

    Драгомир Драганов 

готвили: 


