
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2021 г. 

Обн., ДВ, 4.01.2022 г., в сила от 30.12.2021 г. 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВИ: 

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 750 000 000 лв. по бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2021 г. за изплащане на допълнителна сума към 

пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. 

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 60 лв. месечно и се изплаща към пенсията 

или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер 

независимо от размера на получаваната пенсия. 

 

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на преизпълнение на данъчните 

приходи по държавния бюджет за 2021 г. 

 

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния 

бюджет за 2021 г. 

 

Чл. 4. (1) Средствата по бюджета на държавното обществено осигуряване от 

допълнителния трансфер по чл. 1, ал. 1 се прехвърлят до 31 декември 2021 г. по сметка за 

чужди средства на Националния осигурителен институт и се съхраняват по тази сметка до 

изплащането на допълнителните суми за съответните месеци на 2022 г. съгласно чл. 1, ал. 1. 

(2) Прехвърлените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 средства от 

допълнителния трансфер се отразяват в изпълнението на съответните показатели по разходите 

в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

(3) Изплащането на допълнителните суми по реда на чл. 1, ал. 2 се извършва чрез 

съответните сметки и кодове на Националния осигурителен институт в Системата за 

електронни бюджетни разплащания, прилагани при изплащането на пенсиите, за сметка на 

допълнително определен по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. лимит 

за плащания съгласно чл. 154, ал. 13 от Закона за публичните финанси и прехвърлени по 

банковата бюджетна сметка на Националния осигурителен институт в Българската народна 

банка средства от сметката по ал. 1. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси и т. 1 от Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни разходи и 

трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните 

приходи за 2021 г. 

 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния 

осигурителен институт. 

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 декември 2021 г. 

 

Министър-председател: Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров 


