
        класификация на информацията 

 ниво 0, TLP-WHITE 

1303, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, тел.: 0700 14 802, факс: +35929261440, NOI@nssi.bg 
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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 31 юли 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  1 190 016 873 лв., в т.ч. за сметка на бюджета в размер на 267 104 535 лв. и 

от сметката за чужди средства в размер на 922 912 338 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 юли 2022 г. включително. В периода 1 януари – 31 юли 2022 г. са 

извършени плащания в размер на 739 556 579 лв. за изплащане на допълнителни суми към 

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

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

средства на НОИ е в размер на 739 501 621 лв., за сметка на бюджета е в размер на 54 958 лв. 

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 31 юли 

2022 г. са извършени разходи в размер на 56 652 126 лв. Сумата отчетена като възстановен разход 

по бюджета на държавното обществено осигуряване от сметката за чужди средства на НОИ е в 

размер на 56 651 156 лв., за сметка на бюджета 970 лв. 

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 31 

юли 2022 г. са извършени разходи в размер на 101 166 523 лв., представляващи изплатените 

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

2022 г. Сумата е изплатена по бюджета на НОИ и е включена в разходите по касовия отчет към 

31 юли 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. За периода от 1 януари до 31 юли 2022 г. са изплатени 13 664 925 лв. 

на пенсионери, чиито пенсии са с начална дата преди 2022 г., но за които резултатите от 

производства по отпускане, възстановяване или възобновяване на пенсиите са приключили през 

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 

31 юли 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 – 31 юли 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 150 764 088 лв. (разходи в размер на 152 272 516 лв. и предоставени 

трансфери в размер на 2 540 866 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 (-10 801 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. (този трансфер е изплатен от сметката 

за чужди средства, но е отразен в бюджета за сметка на намаление на параграф 43-09). 

 

6.9. ПМС 482 от 2021 г. разходи в размер на 20 366 848 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 784 788 лв. (част от трансфера в размер 

на 669 933 лв. е изплатен от сметката за чужди средства, но е отразен в бюджета за сметка на 

намаление на параграф 43-09). 

 

6.10. ПМС 40 от 2022 г. разходи в размер на 132 474 190 лв. и трансфери към бюджетни 

организации в качеството им на работодатели в размер на 1 245 668 лв.  

 

7. Извършените в периода 1 януари – 31 юли 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.  
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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.). 

 

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.  

 

 От началото на годината до 31 юли 2022 г. по мярката са подкрепени 4 341 работодатели 

за 112 612 лица. Общият брой на включените в мярката работодатели и работници и служители, 

и общият размер на плащанията от нейния старт през март 2022 г. до 31 юли 2022 г. е представен 

в следващата таблица: 

 

Таблица № 1: Брой включени в мярката 60/40 работодатели, работници и служители, и общ 

размер на плащанията  

 

№ ПМС № 
Брой 

работодатели 

Брой 

работници и 

служители 

Изплатена сума по касов отчет (хил. лв.) 

Период ВСИЧКО   Разходи Трансфери   

1 ПМС № 55 от 

2020 г. 

8 988 171 864 Към 31.07.2022 г. 186 189,9 185 477,4 712,5 

2 ПМС № 151 

от 2020 г. 

4 938 144 522 Към 31.07.2022 г. 345 788,7 345 035,3 753,4 

3 ПМС № 278 

от 2020 г. 

6 881 147 879 Към 31.07.2022 г. 311 880,7 310 685,2 1 195,5 

4 ПМС № 416 

от 2020 г. 

7 342 167 060 Към 31.07.2022 г. 369 353,7 367 569,6 1 784,1 

5 ПМС № 93 от 

2021 г. 

5 994 152 304 Към 31.07.2022 г. 220 838,5 219 666,1 1 172,4 

6 ПМС № 213 

от 2021 г. 

3 084 90 215 Към 31.07.2022 г. 95 446,3 94 985,8 460,5 

7 ПМС № 322 

от 2021 г. 

4 271 111 452 Към 31.07.2022 г. 217 356,4 215 732,6 1 623,8 

8 ПМС № 482 

от 2021 г. 

3 668 78 021 Към 31.07.2022 г. 94 819,8 94 035,0 784,8 

9 ПМС № 40 от 

2022 г. 

3 170 76 105 Към 31.07.2022 г. 133 719,9 132 474,2 1 245,7 

10 ОБЩО, в т.ч. 

 

през 2022 г. 

13 667 

 

4 341 

340 065 

 

112 612 

Към 31.07.2022 г. 

 

01.01-31.07.2022 г. 

1 975 393,9 

 

278 648,0 

1 965 661,2 

 

276 107,2 

9 732,7 

 

2 540,8 

        

 

 

 

УПРАВИТЕЛ:  /П/   

 

 

ИВАЙЛО ИВАНОВ 

 
 


