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Глобални предизвикателства

Настоящият аналитичен материал има за цел да представи гледната точка на Националния осигурителен 
институт (НОИ) за стратегическите рискове пред управлението на държавното обществено осигуряване в 
периода след 2020 г. Той е разработен като част от процеса по актуализиране на Стратегията за управление на 
риска в НОИ. Съгласно чл. 12 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, ръководителите 
на организациите от публичния сектор отговарят за управлението на рисковете, което включва идентифициране, 
оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху пости-
гане целите на организацията. За изпълнение на тези дейности ръководителите утвърждават стратегия, която се 
актуализира веднъж на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда. 

Сега действащата стратегия покрива периода до 2020 г. и следователно трябва да бъде актуализирана. Разпоз-
наването на събитията и ситуациите, които могат да повлияят върху постигането на стратегическите цели и анализа 
на тяхната природа (причини, фактори, вероятност и последици), е важна стъпка пред управлението им. 

брой 3/2020 г.   

НОИ ще бъде благодарен на всяка обратна връзка и коментари по документа.
Те могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: RiskManagement@nssi.bg

„Усетете и се справете с проблемите, докато са 
най-малки, преди да нараснат и да станат фатални“

Пърл Жу (Pearl Zhu), автор на книжната серия „Дигиталният 
майстор“ (Digital Master)

Стратегически рискове Стратегически рискове 
пред държавното пред държавното 

обществено осигуряванеобществено осигуряване

http://RiskManagement@nssi.bg
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Национален осигурителен институт

Управлението на риска и ползите от него

Един афоризъм по отношение на управлението на риска в организациите гласи, че управлението на 
риска се отнася не за бъдещите решения, а за бъдещето на решенията, които трябва да бъдат взети 
днес1. Но организациите трябва да вземат решения за посоката на своето развитие в среда, която e все по-сложна 
за възприемане и все по-непредвидима. Това усложнява не само планирането и избора на стратегия, но и изпъл-
нението на набелязаните стъпки. 

Светът бе неподготвен за глобалната финансова и икономическа криза от 2008 г., а резултатът бе, че и днес се 
усещат нейните последствия. Сега световната общност е изправена пред ново предизвикателство – пандемията от 
коронавирус COVID-19. Прогнози на влиятелни международни организации като Международния валутен фонд  на-
пример сочат, че това ще е най-тежката криза (здравна, икономическа, социална) от времето на Голямата депресия2. 

Тези събития са красноречива илюстрация, че бъдещето на днешните решения е по-несигурно от всяко-
га. Същевременно, от организациите се очаква да бъдат: (1) все по-ефективни и по-ефикасни при постигането на 
своите цели; (2) да удовлетворяват интересите на възможно най-широк кръг заинтересовани страни; (3) резултатите 
от дейността им да носят все по-голяма добавена стойност за техните клиенти. 

Oнези от организациите, за които е важно да осигурят дългосрочна устойчивост на днешните решения 
за бъдещото им развитие, могат да спечелят, ако се стремят към постигане на съвършенство в оценката, 
контрола и мониторинга на онези събития, които могат да: 

първо, затруднят постигането на онова, към което организацията се стреми;
второ, разширят възможностите целите да бъдат постигнати; 
трето, създадат несигурност относно резултатите; 
четвърто, доведат до несъответствие между дейността ѝ с определени стандарти. 
Управлението на тези събития, известни още като опасности (hazards risks), възможности (opportunity risks), 

пропуски в контролите (control risks) и пропуски в съответствието (compliance risks), всъщност стои в сърцевината 
на управлението на риска3. 

Управлението на риска носи множество ползи за всяка организация. То създава предпоставките нейната 
дейност да бъде в съответствие със законодателните и регулаторните изисквания, както и с очакванията на кли-
ентите; най-важните събития, които могат да повлияят върху дейността ѝ да бъдат идентифицирани и да са на-
лице подходящи контроли; да бъдат вземани адекватни решения; да бъде подобрена цялостната организационна 
ефективност и ефикасност от гледна точка на стратегията на организацията, бизнес процесите в нея и отделните 
рутинни дейности/операции.

Стратегическите рискове

Измежду рисковете, пред които е изправена организацията, особено важни са т.нар. „стратегически рискове“. 
Стратегическите рискове имат отношение към стратегическите цели на организацията. Международните стандарти 
говорят за стратегическите цели като за „цели на високо равнище, съответстващи на и подкрепящи мисията 
на организацията“4. 

Що се отнася до стратегическите рискове, Международният институт за управление на риска (The Institute of 
Risk Management – IRM) дефинира стратегическия риск като „дългосрочен риск или възможност за това, къде 
организацията иска да отиде, как планира да стигне дотам и как може да осигури оценяването си“5. 

Познаването на природата на стратегическите рискове, които могат да повлияят върху стратегически-
те цели на организацията, е първата стъпка пред тяхното управление. Централен момент в този процес е 
разбирането, че стратегическите рискове могат да бъдат не само опасности, но и възможности. От своя страна, 
пропуските в контролите или в съответствието, ако не бъдат сведени до приемливи равнища, могат да се окажат 
непреодолима бариера пред реализацията на самата мисия на организацията. Възприемането на такова разбиране 
изисква цялостен подход, който обичайно се свежда до смекчаване на въздействието на опасностите, ежедневно 
управление на рисковете пред контрола, ограничаване на рисковете от несъответствие. Означава и толериране, 
извличане на ползи от възможностите.

1Тази мисъл се приписва на Робърт Карéт (Robert N. Charette), международно признат специалист в управлението на риска, информационните 

системи и технологичното развитие. 
2Gopinath, G. (2020, June 24). Reopening from the Great Lockdown: Uneven and Uncertain Recovery. IMFBlog. Retrieved September 29, 2020, from 

https://blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/.
3Hopkin, P. (2017). Fundamentals of Risk Management (4th Edition). The Institute of Risk Management: London. 
4NTOSAI GOV 9130: Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector – Further Information on Entity Risk Management, page 10;
5Hopkin, P. (2017). Fundamentals of Risk Management (4th Edition). The Institute of Risk Management: London, page 444.
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Управлението на риска в организациите от публичния сектор в България

В България, управлението на риска в организациите от публичния сектор е част от цялостното финансово 
управление и контрол. Той е интегриран в тяхната дейност и се осъществява от ръководството на организациите и 
техните служители. Крайната цел е постигане на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати чрез:

• Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
• Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
• Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
• Опазване на активите и информацията;
• Прекратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия. 
Изискванията към управлението на риска в организациите от публичния сектор е регламентирано в Закона 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Идентифицирането, оценката и управлението на 
рисковете, застрашаващи постигането на поставените цели, са важни елементи в упражняването на управленска 
отговорност на ръководителите в публичния сектор на всяко ниво на вземане на решение.

Рамката, която Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор поставя по отношение 
на управлението на риска, изисква идентифицирането на риска да се извърши по отношение на всяка стра-
тегическа или оперативна цел. Необходимо е, при идентифицирането на рисковете, застрашаващи постигането 
на поставените цели, да бъдат обхванати всички аспекти на средата, в която съществува организацията, на самата 
организация и на дейността ѝ . 

Следователно, управлението на риска не се изчерпва само с рисковете, върху които организацията може 
да упражни директен контрол. Трябва да бъдат взети предвид и онези събития, върху чиято поява организацията 
не може да повлияе пряко, но които могат да окажат въздействие върху постигането на нейните цели.

Управлението на риска в Националния осигурителен институт

Националният осигурителен институт като организация от публичния сектор отделя необходимото внима-
ние на управлението на риска в своята дейност. В института е изградена и действа всеобхватна рамка за упра-
вление на риска, съответстваща на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор с ангажиране 
на структурните звена на всички нива. Философията и принципите в управлението на риска в НОИ намират израз 
в Стратегия за управление на риска в НОИ, актуализирана веднъж на всеки три години. Действащата стратегия за 
управление на риска обхваща периода 2018-2020 г.

Търсейки път за усъвършенстване на съществуващите практики за управление на риска, НОИ обръща 
все по-голямо внимание на стратегическите рискове. Това до известна степен е императив, имайки предвид, че 
публичните средства, които НОИ управлява, възлизат на около 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България. 
През 2019 г., разходите по консолидирания бюджет на ДОО са близо 11 656,5 млн. лв., а по предварителни данни, 
БВП за същата година възлиза на 118 669,0 млн. лв.7 

Наред с това, с персонал от над 3 500 служители, разпределен в централно управление и 28 териториални 
поделения, НОИ изпълнява голям брой обществени задачи. Кодексът за социално осигуряване (КСО) възлага на 
НОИ управлението на държавното обществено осигуряване. Затова и мисията на НОИ, дефинирана в действащата 
Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г., е следната:

Мисия на НОИ 2018-2021 г.

Националният осигурителен институт – гарант за законосъобразно и прозрачно 
управление на публичния ресурс на държавното обществено осигуряване, предос-

тавящ висококачествени социалноосигурителни услуги.

7Национален статистически институт (05.03.2020). БВП - Производствен метод – национално ниво. Извлечено на 30.09.2020 г. от https://www.nsi.

bg/bg/content/2206/бвп-производствен-метод-национално-ниво.

https://www.noi.bg/images/bg/about/strategy/strategy_development_nssi_2018-2021.pdf
https://www.nsi.bg/bg/content/2206/бвп-производствен-метод-национално-ниво
https://www.nsi.bg/bg/content/2206/бвп-производствен-метод-национално-ниво
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Национален осигурителен институт

Стратегическите рискове пред управлението на ДОО
Този преглед дава възможност да бъдат изведени на преден план онези аспекти от дейността на НОИ, които 

изпълват със съдържание неговата мисия и следователно служат за отправна точка за дефиниране на неговите 
стратегически цели. Те са и предпоставката за идентифициране на онези събития, които могат да повлияят върху 
постигането на стратегическите цели, а именно стратегическите рискове пред управлението на държавното об-
ществено осигуряване. Както всички рискове, и стратегическите рискове са потенциални събития, за които има 
определена вероятност да се сбъднат. Те не са сигурни събития и именно поради това натоварват постигането 
на целите с определена степен на несигурност. Различните рискове влияят в различна степен на постигането на 
целите, т.е. имат различно въздействие. 

По-долу са представени шестте стратегически риска с най-голяма същественост (комбинация от вероятност и 
въздействие) пред изпълнението на стратегическите цели на НОИ. Списъкът може и следва да бъде актуализиран 
в зависимост от промяната на целите и/или заобикалящата среда. 

 
1. Приходите от осигурителни вноски за ДОО да не са достатъчни, за да покрият разходите за 

пенсии, обезщетения и помощи. Има редица фактори, които увеличават вероятността и въздействието на една 
такава опасност. Сред тях на първо място са демографските процеси. Прогнозите за населението сочат, че през 
2020 г. коефициентът на възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 
лица от населението на възраст от 15 и 64 г.) ще достигне 34,30. Това означава, че на всеки 100 лица на възраст 
между 15 и 64 г. се падат 34 лица на 65 и повече години. В дългосрочен план тенденциите не са оптимистични – 
очаква се стойността на това съотношение да достигне близо 45 само за период от две десетилетия, а през 2050 
г. да надхвърли 528.

Последният актюерски доклад на НОИ от 2019 г. показа, че последиците от застаряването на населението са 
факторът с най-голяма тежест по отношение динамиката на разходите за пенсии като процент от БВП. При законо-
дателство в сила към 01.01.2020 г., очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат 
по-високи от приходите) за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3% от БВП, дефицитът в ДОО се очаква да 
нарасне до 4,8% от БВП в края на периода. 

Решенията, свързани с промяна на един или друг от параметрите на осигурителната система могат или да ускорят, 
или да забавят влиянието на демографските процеси върху способността на държавата да изпълни ангажимента 
си към сегашните и бъдещи осигурени лица и пенсионери. 

2. Контролните механизми да не са достатъчно ефективни, за да установят и не допускат грешки, 
нередности и измами с фондовете на ДОО. Това е класически риск – пропуск на контролите, присъщ за всяка 
осигурителна институция по света. Непрекъснат ангажимент на НОИ е да поддържа политики срещу грешките, не-
редностите и измамите, за да се гарантира, че фондовете на ДОО се използват по предназначение, без отклонение 
на ресурси към отделни лица или организации, които нямат право на тях. 

Изпълнява бюджета на ДОО. 
Отпуска и изплаща пенсии, 
обезщетения и помощи по 

КСО. 

 

Установява и събира вземания 
на ДОО от неправилно 

извършени осигурителни 
разходи. 

 

Осъществява контрол по 
спазване на осигурителното 

законодателство, организира 
дейността по установяване на 

административни нарушения и 
наказания. 

     

Поддържа информационни 
системи за осигурените лица, 

осигурителите и 
самоосигуряващите се лица; 

трудовите злополуки и 
професионалните болести; 
изплащаните осигурителни 

плащания. 

 

Поддържа електронен 
регистър на болничните 
листове и решенията по 

обжалването им. 

 

Прилага европейското 
законодателство за 

координация на системите за 
социална сигурност, както и 

международните договори в 
областта на ДОО. 

 

8Национален статистически институт (03.07.2018 г.). Коефициент на възрастова зависимост (относно старшите възрасти) по област и пол, в 

перспектива до 2080 година. Извлечено на 30.09.2020 г. от https://www.nsi.bg/bg/content/3000/коефициент-на-възрастова-зависимост-относно-стар-

шите-възрасти-по-области-и-пол-в.

Основните групи дейности, които НОИ има законово задължение да изпълнява, са илюстрирани на следващата 
фигура: 

Нормативно регламентирани функции на НОИ – обобщение

https://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport_2019.PDF
https://www.nsi.bg/bg/content/3000/коефициент-на-възрастова-зависимост-относно-старшите-възрасти-по-
https://www.nsi.bg/bg/content/3000/коефициент-на-възрастова-зависимост-относно-старшите-възрасти-по-
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3. Контролните механизми да не са достатъчно надеждни при защитата на информацията и акти-
вите. Информацията (физическа или цифрова), съдържаща се в информационните системи, регистри и архиви, 
поддържани от НОИ, е един от най-ценните активи на института. Без достъп до такава информация, НОИ няма да 
е в състояние да изпълнява нормативно определените му задачи, свързани с отпускане и изплащане на осигури-
телни плащания, както и със създаване на гаранции, че няма злоупотреби с фондовете на ДОО. Наред с това, като 
администратор на лични данни, НОИ има задължението да се грижи за опазването на личните данни, да ги използва 
според предназначението, за което са събрани, и най-вече – да не допуска по никакъв начин нерегламентиран достъп 
до тях. Това е друг измежду рисковете – пропуск на контролите, който е присъщ за всяка осигурителна институция. 

4. Развитието на информационните и комуникационните технологии да изпревари технологичното 
състояние на НОИ. Това е риск (своеобразна възможност), който при определени условия може да бъде толе-
риран и оползотворен. Стремителното развитие на цифровите технологии отваря нови хоризонти за подобряване 
качеството на предоставяните административни услуги, за комуникацията с клиентите и заинтересованите страни, 
за работата с данни и администрирането на осигурителните програми, както и за усъвършенстване на контролните 
механизми. Много осигурителни институции използват този процес като условие, благоприятстващо постигането на 
техните стратегически цели. Международната асоциация за социално осигуряване допуска, че основните стълбове 
на т.нар. „технологична революция“ са биометричните данни, цифровата идентичност, междуинституционалното 
сътрудничество чрез електронно правителство и блокчейн технологиите, използването на големи данни (big data) 
и изкуствения интелект . 

5. Взаимодействието със заинтересованите страни да доведе до несъответствие между резулта-
тите от дейността на НОИ и нормативно определените му задачи. При анализа на този риск, свързан с 
пропуски в съответствието, следва да се има предвид, че НОИ изпълнява, но не формулира политиката в областта 
на държавното обществено осигуряване. Затова и изпълнението на стратегическите цели на НОИ се намира в 
пряка зависимост от решения, вземани извън НОИ, т.е. от различни органи на публичната власт. Влияние оказват 
и действията на други национални организации и заинтересовани страни, а що се отнася до изпълнението на 
международните договори и европейските регламенти в областта на координацията на системите за социална 
сигурност – и в чужбина. Не може да се пропусне и ролята на наднационалните организации и институции, в т.ч. 
институциите на Европейския съюз. 

6. НОИ да не разполага с достатъчно кадрови потенциал, за да изпълнява възложените му задачи. 
Това е риск, свързан с пропуски в съответствието. Макар и в теорията за управление на риска да се смята, че 
организациите могат да упражняват пряк контрол както върху вероятността, така и върху въздействието на такива 
рискове, практиката там, където действат унифицирани стандарти, често е различна. В годините НОИ успя да сведе 
текучеството на персонала от 15,7% през 2016 г. до близо 10,0% през 2019 г.

Наред с информацията, хората са другият най-ценен ресурс, с който НОИ разполага. Задържането и привличането 
на служители с необходимия професионален опит и квалификация, съответстващи на високите обществени очаквани 
към резултатите от дейността на института, безспорно има влияние върху изпълнението на стратегическите цели. 
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Таблица № 1: Дизайн на мерките за запазване на заетостта, изпълнявани чрез държавното обществено 
осигуряване

Мерките за запазване на заетостта Мерките за запазване на заетостта 
продължават да ограничават продължават да ограничават 

нарастването на безработицатанарастването на безработицата

Обзор

Настоящият обзор представя основните резултати от изпълнението на мерките за запазване на заетостта 
на работниците и служителите от предприятия, засегнати от мерките за ограничаване на разпространението 
на коронавирус COVID-19. Това са Постановление № 55 на МС от 30 март 2020 г. и Постановление № 151 на МС 
от 3 юли 2020 г. И двете постановления определят условията и реда за изплащане на компенсации (ПМС № 55) и 
средства за запазване на заетостта (ПМС № 151).

Макар и да допринасят за постигането на обща цел, между дизайна на двете мерки има някои съществени 
различия, съобразени с конкретните епидемични и икономически условия. Те са представени в таблица № 1:

Критерий ПМС № 55 от 2020 г. ПМС № 151 от 2020 г. 
(към края на септември 2020 г.) 

Обхват 1. работници и служители, за които 
работодателят е преустановил работата 
въз основа на заповед на държавен 
орган;  
2. работници и служители, за които 
работодателят е издал заповед за 
преустановяване на работата, на 
основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на 
труда; 
3. работници и служители, за които 
работодателят е въвел непълно работно 
време, на основание чл. 138а, ал. 2 от 
Кодекса на труда. 

1. работници и служители, работата на които е била 
преустановена през периода на извънредното положение 
или обявената извънредна епидемична обстановка със 
заповед по чл. 120в от Кодекса на труда; 
2. работници и служители, които през периода на 
извънредното положение или обявената извънредна 
епидемична обстановка са работили на непълно работно 
време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда; 
3. работници и служители, които през периода на 
извънредното положение или извънредната епидемична 
обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от 
Кодекса на труда; 
4. работници и служители, на които е запазена заетостта 
след подадено уведомление за масови уволнения по реда 
на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за 
насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 
юни 2020 г.; 
5. работници и служители, извън посочените в т. 1 - 4, 
осигурени в сектор I – „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите 
дейности (КИД-2008). 

Размер на 
подкрепата 

Компенсациите са в размер на 60% от 
осигурителния доход за месец януари и 
60% от дължимите за сметка на 
работодателя задължителни 
осигурителни вноски. 

Средствата за запазване на заетостта са в размер на 60% от 
осигурителния доход за месец май и 60% от дължимите за 
сметка на работодателя задължителни осигурителни 
вноски.  
Когато работодателят получава финансиране за същите 
разходи от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове или от държавния бюджет, като компенсация за 
услуги, възложени от държавата, общият размер на 
предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния 
доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски 
за сметка на работодателя. 
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Период, за 
който се 
изплаща 
подкрепата 

За целия период от 13 март до 30 юни 
2020 г., или за част от него, но за не 
повече от три месеца. 

За целия период от 1 юли до 30 септември 2020 г., или за 
част от него. 

Основни 
изисквания 
към 
работодателите 

За компенсациите по т. 1 от раздел 
„Обхват“:  
1. да заявяват изплащане на 
компенсации за работници и служители, 
осигурени в определени икономически 
дейности, определени в приложение към 
ПМС № 55 (основно търговия, 
пътнически транспорт, хотелиерство, 
ресторантьорство, дейности в областта 
на културата и спорта и др.); 
2. да нямат задължения за данъци и 
осигурителни вноски, за които 
работодателят не е предприел действия 
за разсрочване, отсрочване или 
обезпечение; 
3. не са обявени в несъстоятелност или 
не се намират в производство по 
несъстоятелност и ликвидация; 
4. запазят заетостта на работниците и 
служителите, за които са получили 
компенсация, за допълнителен период, 
равен на периода, за който са изплатени 
компенсациите. 
5. не прекратяват трудови договори на 
основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от 
Кодекса на труда; 
6. нямат установени нарушения на 
определени разпоредби на трудовото 
законодателство по Кодекса на труда и 
Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност през период от 6 
месеца преди издаването на заповедта за 
преустановяване на работа или за 
установяване на непълно работно време. 
 
За компенсациите по т. 2 и 3 от 
раздел „Обхват“:  
1. Същите изисквания като за 
работодателите по т. 1; 
2. Да не са от сектори А, К, О, Р, Q, T и 
U от КИД-2008; 
3. Да са декларирали намаляване на 
приходите от продажби: 
а) за работодателите, учредени преди 1 
март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто 
през месеца, предхождащ месеца на 
подаване на заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо същия месец на 
предходната календарна година; 
б) за работодателите, учредени след 1 
март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто 
през месеца, предхождащ месеца на 
подаване на заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо усреднените 
приходи за януари и февруари на 2020 г. 

1. да са декларирали намаляване на приходите: 
а) за работодателите, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не 
по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на 
подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо 
същия месец на предходната календарна година; 
б) за работодателите, учредени след 1 юни 2019 г. – с не 
по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на 
подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо 
усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. 
2. да нямат задължения за данъци и осигурителни вноски 
преди 1 януари 2020 г., за които работодателят не е 
предприел действия за разсрочване, отсрочване или 
обезпечение; 
3. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в 
производство по несъстоятелност или ликвидация; 
4. запазят заетостта на работниците и служителите, за 
които са получили средства, за допълнителен период, 
равен на периода, за който са изплатени средства 
(изискването не се прилага за работници и служители, 
осигурени в сектор I – „Хотелиерство и 
ресторантьорство“); 
5. не прекратят трудови договори на свои работници и 
служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от 
Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат 
средства за запазване на заетостта; 
6. нямат установени нарушения на определени разпоредби 
на трудовото законодателство по Кодекса на труда и 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през 
период от 6 месеца преди издаването на заповедта за 
преустановяване на работа или за установяване на непълно 
работно време. 
7. работниците и служителите, за запазване на чиято 
заетост се заявява подкрепа, трябва: 
а) да са били в трудово правоотношение с работодателя 
преди 13 март 2020 г. (изискването не се прилага за 
работници и служители, осигурени в сектор I – 
„Хотелиерство и ресторантьорство“) 
б) не са осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на 
икономически дейности с код 85.10 – частен сектор, и код 
85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 
и код 88.91 – частен сектор), T и U от КИД-2008. 

Източник на 
средствата 

Фонд „Безработица“ на ДОО. Фонд „Безработица“ на ДОО. 
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Този преглед показва, че с ПМС № 151 от 2020 г. (продължение на т.нар. „мярка 60 на 40“) са създадени 
допълнителни условия както за облекчаване достъпа на работодателите до подкрепа за запазване на за-
етостта на работниците и служителите, така и за увеличаване на размера на подкрепата. Сред тях могат да 
бъдат посочени следните:

• Разширяват се хипотезите, при които работодателите могат да кандидатстват за подкрепа (напр. за работници 
и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а 
от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.);

• Няма изискване за въвеждане на непълно работно време или за преустановяване на дейността на предприяти-
ето – средствата за запазване на заетостта се изплащат за онези работници и служители, за които са били въведени 
такива мерки по време на извънредното положение;

• Изискването да няма задължения за данъци и осигурителни вноски се отнася само за периода преди 1 януари 
2020 г.;

• Изискването работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили сред-
ствата, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени средствата, не се прилага за работници 
и служители, осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“;

• Изискването работниците и служителите, за запазването на чиято заетост се кандидатства за подкрепа, да са 
били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г., т.е. преди въвеждането на извънредното 
положение, не се отнася за работници и служители, осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“;

• Дава се възможност подкрепа да получат работодатели, запазили заетостта на работници и служители след 
подадено уведомление за масови уволнения през периода от 13 март до 30 юни 2020 г. 

За разширяване на обхвата на мярката влияние оказва и начинът, по който е формулирано изискването, 
доказващо необходимостта от подкрепа. В ПМС № 151 изискването е за намаление с 20 и повече на сто на 
приходите от дейността, а не само на приходите от продажби, каквото бе изискването в ПМС № 55. Също така, 
влияние оказва и референтният период. По данни на НСИ, през второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен 
продукт на България е намалял с 10,0% спрямо същия период на миналата година, по сезонно изгладени данни1. 
Прогнозите на Европейската комисия от своя страна показват, че през 2020 г. се очаква българската икономика да 
се свие с около 7 на сто2, т.е. очакванията са, че ще е налице забавяне в икономическата активност и през следва-
щите месеци на годината. 

Имайки предвид отчетните данни и макроикономическите прогнози, от една страна, а от друга – изискването, че 
за определяне допустимостта за получаване на подкрепа се съпоставят приходите за месеца, предхождащ месеца 
на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната година (за работода-
телите, учредени преди 1 юни 2019 г.) или усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. (за работодателите, 
учредени след 1 юни 2019 г.), може да се очаква, че за много от българските работодатели приходите през третото 
тримесечие на 2020 г. ще са по-ниски от тези преди въвеждане на извънредното положение. Следователно, повече 
работодатели потенциално могат да се възползват от подкрепа чрез ПМС № 151.

 Тази хипотеза намира потвърждение и от данните за изпълнението на двете мерки. По предварителни данни към 
29 септември 2020 г., по ПМС № 151 са изплатени близо 135,0 млн. лв. на 3 115 работодатели и 105 227 работни и 
служители. За сравнение, за целия период на действие на ПМС № 55 са изплатени около 185,9 млн. лв. на 8 976 
работодатели за малко под 171 655 работници и служители.  

Извънредни мерки

Таблица № 2: Брой работодатели, наети лица и изплатена сума по ПМС № 55 и ПМС № 151 от 2020 г. (с 
натрупване)

Нормативен акт Брой 
работодатели Брой наети лица Изплатена сума 

(млн. лв.) 
ПМС № 55 
(към 2 септември 2020 г.) 8 976 171 655 185,9 

ПМС № 151 
(към 29 септември 2020 г.) 3 115 105 227 135,0 

 
1Национален статистически институт (2020). България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 година (предварителни 

данни), достъпно на: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GDP2020q2-EU.pdf
2European Commission (2020). European Economic Forecast. Summer 2020. Economic Forecast by Country: Bulgaria, available at: https://ec.europa.

eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_bg_en.pdf 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GDP2020q2-EU.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_bg_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_bg_en.pdf
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По отношение на териториалната концентрация на подкрепата, очаквано най-голям дял от финансовия 
ресурс е насочен към областите, в които има най-голям брой работодатели и наети лица. Това са София, 
Пловдив, Бургас, Варна. Създадените предпоставки за разширяване на обхвата на мярката чрез промяната в ди-
зайна на ПМС № 151 обаче доведоха до насочване на средства в голям размер към области, които нямаха толкова 
голям дял в изплатените средства по ПМС № 55. Например, по ПМС № 151 в област Стара Загора са изплатени 
18,6 на сто от изплатените до момента средства, в Габрово – 7,9 на сто, а в Търговище – 5,0 на сто. Това се дължи 
на факта, че в обхвата на подкрепените работодатели попаднаха големи работодатели с голям брой работници и 
служители, за които се получава подкрепа, в т.ч. „Арсенал“ АД и „Мини Марица-изток“ ЕАД от област Стара Загора, 
Идеал Стандарт – Видима ЕАД от област Габрово, Пашабахче България ЕАД и Шишеджам Аутомотив България 
ЕАД от област Търговище.

Таблица № 3: Разпределение на работодателите, наетите лица и изплатената сума по ПМС № 55 и ПМС 
№ 151 от 2020 г. по области на страната (с натрупване)

ОБЛАСТ 
ПМС № 55 от 2020 г. 

(към 02.09.2020 г.) 
ПМС № 151 от 2020 г. 

(към 29.09.2020 г.) 
Работодатели Наети лица Изплатена 

сума Работодатели Наети лица Изплатена 
сума 

БЛАГОЕВГРАД 6,0% 3,5% 2,8% 4,3% 1,9% 1,5% 
БУРГАС 5,9% 7,0% 6,7% 8,9% 7,1% 5,8% 
ВАРНА 6,8% 4,6% 5,5% 6,6% 3,9% 3,2% 
ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 2,0% 1,0% 0,8% 2,2% 1,7% 1,9% 
ВИДИН 0,7% 0,3% 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% 
ВРАЦА 1,2% 0,7% 0,7% 1,1% 0,9% 0,7% 
ГАБРОВО 1,7% 3,9% 3,1% 2,6% 4,9% 7,9% 
КЪРДЖАЛИ 2,3% 2,9% 2,8% 1,6% 1,3% 1,5% 
КЮСТЕНДИЛ 2,1% 0,8% 0,7% 2,4% 1,2% 1,0% 
ЛОВЕЧ 1,2% 1,3% 1,1% 0,7% 1,0% 0,8% 
МОНТАНА 0,9% 1,0% 0,7% 1,4% 0,7% 0,8% 
ПАЗАРДЖИК 2,6% 2,5% 2,0% 2,5% 1,6% 1,5% 
ПЕРНИК 1,1% 0,8% 0,5% 0,9% 0,7% 0,9% 
ПЛЕВЕН 1,5% 1,6% 0,9% 1,0% 2,3% 2,1% 
ПЛОВДИВ 8,1% 7,0% 6,7% 8,4% 5,8% 4,8% 
РАЗГРАД 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 
РУСЕ 3,3% 4,5% 3,5% 4,2% 3,1% 3,7% 
СИЛИСТРА 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 
СЛИВЕН 1,5% 1,4% 0,9% 1,8% 2,4% 2,1% 
СМОЛЯН 2,2% 1,7% 1,4% 2,1% 1,0% 0,8% 
СОФИЯ ГРАД 34,9% 33,6% 42,7% 31,5% 29,5% 27,2% 
СОФИЯ ОБЛАСТ 2,8% 3,6% 3,2% 3,0% 4,1% 3,1% 
СТАРА ЗАГОРА 2,9% 5,1% 3,4% 3,5% 16,0% 18,6% 
ДОБРИЧ 1,6% 0,8% 0,9% 1,9% 2,8% 1,8% 
ТЪРГОВИЩЕ 0,7% 2,1% 1,7% 1,0% 3,1% 5,0% 
ХАСКОВО 2,0% 2,8% 2,8% 2,2% 0,8% 0,6% 
ШУМЕН 1,3% 1,7% 1,1% 1,3% 0,8% 0,7% 
ЯМБОЛ 1,1% 2,5% 2,3% 1,2% 0,9% 1,1% 
ОБЩО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Измененията в дизайна на подкрепата доведоха до промени в разпределението на подкрепата по икономи-
чески дейности, като над 53 на сто от финансовия ресурс е концентриран в преработващата промишленост, 
а над 8 на сто – в добивната промишленост. Делът на средствата, изплатени към работодатели от хотелиерството 
и ресторантьорството, намалява, но значително (от 11,0 на сто на 18,1 на сто) се увеличава делът на работниците 
и служителите в този сектор, чиято заетост е запазена благодарение на мярката.
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Таблица № 4: Разпределение на работодателите, наетите лица и изплатената сума по ПМС № 55 и ПМС 

№ 151 от 2020 г. по икономическа дейност на работодателя (с натрупване)

ИКОНОМИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ 
(КИД-2008)  

ПМС № 55 от 2020 г. 
(към 02.09.2020 г.) 

ПМС № 151 от 2020 г. 
(към 29.09.2020 г.) 

Работо-
датели 

Наети 
лица 

Изплатена 
сума 

Работо-
датели 

Наети 
лица 

Изплатена 
сума 

B. Добивна промишленост 0,2% 0,8% 0,7% 0,3% 5,6% 8,2% 
C. Преработваща промишленост 15,5% 46,7% 38,5% 21,1% 45,4% 53,1% 
F. Строителство 3,6% 3,5% 4,2% 4,2% 2,6% 3,2% 
G. Търговия; Ремонт на 
автомобили и мотоциклети 26,2% 15,5% 15,9% 19,8% 6,9% 7,2% 
H. Транспорт, складиране и 
пощи 5,6% 8,1% 9,7% 5,4% 10,6% 6,6% 
I. Хотелиерство и 
ресторантьорство 18,9% 11,0% 12,2% 20,3% 18,1% 10,2% 
J. Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения 2,9% 2,0% 3,2% 2,9% 1,5% 2,2% 
L. Операции с недвижими 
имоти 1,6% 0,9% 1,0% 1,9% 0,7% 0,6% 
M. Професионални дейности и 
научни изследвания 7,4% 2,4% 3,6% 8,5% 1,9% 2,0% 
N. Административни и 
спомагателни дейности 4,3% 1,6% 2,5% 5,0% 1,5% 1,2% 
P. Образование 1,0% 0,4% 0,6% 0,6% 0,2% 0,2% 
R. Култура, спорт и развлечения 4,6% 3,3% 4,8% 3,1% 2,6% 2,6% 
Други дейности, непосочени по-
горе 8,4% 3,8% 3,0% 6,9% 2,7% 2,7% 
ОБЩО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Промяна е налице и по отношение на размера на изплатените средства на един работник или служител. 

Размерът на изплатените по ПМС № 55 средства, компенсации и задължителни осигурителни вноски за сметка на 
работодателя, които се падат на едно лице, възлиза на близо 1 083 лв. По ПМС № 151 (към 29 септември 2020 г.) 
сумата на лице възлиза на 1 283 лв. Доколкото няма промяна в размера на осигурителните вноски за държавното 
обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване, увели-
ченият размер на изплатените средства на лице се дължи и на по-големия размер на осигурителния доход 
на работниците и служителите, от които са изчислени средствата за запазване на заетостта (февруари 2020 
г. по ПМС № 55 и май 2020 г. по ПМС № 151). В сравнение с ПМС № 55, където преобладават лицата, за които 
се изплатени компенсации между 200 и 400 лв., при ПМС № 151 концентрацията е в групите над 400 до 1 000 лв. 
Много по-голям е и делът на работниците и служителите с изплатен размер на средствата, без задължителните 
осигурителни вноски, над 1 600 лв.

Таблица № 5: Структура на наетите лица по размер на изплатените по ПМС № 55 и ПМС № 151 от 2020 г. 
компенсации/ средства за запазване на заетостта - по месец, за който се отнася плащането (без задължителните 
осигурителни вноски за сметка на работодателя)

 Размер (лв.) 
ПМС № 55 от 2020 г. 

(към 02.09.2020 г.) 
ПМС № 151 от 2020 г. 

(към 29.09.2020 г.) 
Март Април Май Юни Юли Август 

до 200 лв. 41,02% 22,39% 34,04% 43,83% 3,72% 2,72% 
над 200 до 400 лв. 43,42% 37,56% 37,95% 31,48% 9,49% 9,16% 
над 400 до 600 лв. 9,86% 19,47% 14,87% 12,48% 31,21% 37,30% 
над 600 до 800 лв. 2,75% 9,65% 6,83% 5,34% 16,14% 17,08% 
над 800 до 1 000 лв. 2,35% 5,31% 2,47% 3,74% 12,81% 13,08% 
над 1 000 до 1 200 лв. 0,55% 2,03% 1,26% 0,99% 7,72% 7,92% 
над 1 200 до 1 400 лв. 0,02% 1,08% 0,80% 0,60% 5,49% 4,92% 
над 1 400 до 1 600 лв. 0,01% 0,73% 1,70% 0,40% 4,00% 2,55% 
над 1 600 лв. 0,02% 1,78% 0,09% 1,16% 9,41% 5,28% 
ОБЩО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 * * *
Обзорът позволява да бъдат направени следните изводи: 
Първо, мерките за запазване на заетостта, реализирани чрез бюджета на държавното обществено оси-

гуряване, със сигурност са допринесли и продължават да имат ефект за ограничаване нарастването на 
безработицата в страната. За периода март – юни е запазена заетостта на близо 172 000 души, и на над 105 000 
след това. Благодарение на тези, както и на другите предприети мерки за стабилизиране на пазара на труда, кое-
фициентът на безработица в България остава по-нисък от средния за Европейския съюз. Данните на Евростат за 
хармонизирания коефициент на безработица показват, че въпреки отчетния спад на БВП от 10 на сто през второто 
тримесечие на годината, през юли 2020 г. коефициентът на безработица в България е бил 4,4 на сто при средно 7,9 
на сто за ЕС. В сравнение с март 2020 г. той е нараснал с 0,3 процентни пункта, докато средното за ЕС равнище – с 
0,7 процентни пункта. Освен това, в сравнение с пиковия месец на пандемията – април 2020 г., коефициентът на 
безработица у нас намалява (той е бил 4,8 на сто през април, 4,6 на сто през май и 4,4 на сто през юни), докато 
средно за ЕС е налице тенденция на увеличение (7,4% през април, 7,5 на сто през май и 7,7 на сто през юни)3. 

Второ, благодарение на промените в дизайна на мерките, намерили израз в ПМС № 151, може да се оч-
аква, че и броят на подпомогнатите работодатели, и броят на лицата, чиято заетост ще бъде запазена, ще е 
значително по-голям за периода юли, август и септември в сравнение с периода март – юни. Това, в съчета-
ние с по-големия размер на средствата за едно лице, води до нарастване на изплатените от фонд „Безработица“ 
средства за запазване на заетостта. Данните за моментното изпълнение потвърждават това очакване.

Трето, принос за увеличението на средствата има и обстоятелството, че поради икономическия спад, 
по-голям брой предприятия ще отчетат намаление на приходите от дейността в сравнение с месеците преди 
развихряне на пандемията от коронавирус COVID-19. В резултат, в обхвата на подпомогнатите работодатели се 
включиха и предприятия с много голяма численост на персонала, най-вече от добивната и преработващата про-
мишленост. За много от подкрепените работодатели, подкрепата от фонд „Безработица“ се превръща в основен 
източник за финансиране на разходите за труд в условия на икономическа несигурност. 

3Eurostat (2020). Harmonised unemployment rate by sex (online data code: TEILM020), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/

teilm020/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm020/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm020/default/table?lang=en
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Пенсията е периодично парично плащане, което се придобива при наличие на определени предпоставки в за-
висимост от нейния вид. По силата на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат както пенсии за трудова 
дейност, така и пенсии, несвързани с трудова дейност. Пенсиите за трудова дейност са:

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
- Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
- Наследствена пенсия.
Основният вид пенсия за трудова дейност, който се отпуска по българското законодателство, получава се от 

най-голям брой пенсионери и заема най-висок дял в разходите за пенсии, изплащани от държавното обществено 
осигуряване (ДОО), е личната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ). Целта на настоящия анализ е да из-
следват и представят в динамика ключови показатели, характеризиращи този вид пенсии през периода 2017-2019 
г. В анализа са включени данни за всички видове лични пенсии за ОСВ1 - както за отпусканите по КСО, така и за 
такива, отпуснати по отменени закони, както следва: 

- Пенсии по чл. 68, ал. 1-2 от КСО – отпускат се на лица с придобит осигурителен стаж и навършена пенсионна 
възраст. Това е основният вид лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, който се отпуска по КСО;

- Пенсии по чл. 68, ал. 3 от КСО – отпускат се на лица с навършена определена пенсионна възраст и с недости-
гащ осигурителен стаж за отпускане на пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО;

- Пенсии по чл. 68а от КСО – отпускат се в намален размер на лица, които имат изискуемия осигурителен стаж 
по чл. 68, ал. 2 от КСО, и на които им остава до една година до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1;

- Пенсии по чл. 69 от КСО – за лица, работили в специализираните ведомства от сектор „Отбрана и сигурност“ 
– полицаи, военнослужещи, пожарникари и др.;

- Пенсии по чл. 69а от КСО – за балерини, балетисти или танцьори в културни организации;
- Пенсии по чл. 69б от КСО – за лица, работили при условията на първа и втора категория труд;

Анализ

1Не са включени данни за пенсиите по чл. 69в от КСО, изплащани от Учителския пенсионен фонд.

Личните пенсии за Личните пенсии за 
осигурителен стаж и осигурителен стаж и 

възраст в периода 2017-възраст в периода 2017-
2019 г.: броят им плавно 2019 г.: броят им плавно 
намалява, разходите за намалява, разходите за 

тях растаттях растат  
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- Лични пенсии за ОСВ по отменените: Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори, Указ № 

265 от 1953 г. за взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации и др., които продължават 
да се изплащат на правоимащите лица. 

Данните показват, че за периода 2017-2019 г. броят на личните пенсии за ОСВ плавно намалява (виж фиг. № 1) 
и към 31 декември 2019 г. са изплатени 1 589 873 такива. В сравнение с 31 декември 2017 г., когато броят им е 1 
612 623, те са намалели с 22 750 или с 1,4%.

Намалява броят и на новоотпуснатите лични пенсии за ОСВ за същия период – с 3 160 пенсии. Като основна 
причина за този спад може да се посочи плавното покачване от началото на всяка календарна година на изискуемите 
за отпускане на пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО осигурителен стаж и навършена възраст. Нормативните 
промени, касаещи критериите за достъп, обуславят намалението при броя на новоотпуснатите пенсии по чл. 68, 
ал. 1-2 от 30 573 през 2017 г. на 26 176 през 2019 г. или с 4 397 пенсии по-малко (виж табл. № 2). 

2017 2018 2019
пенсии към 31 декември 1 612 623 1 602 596 1 589 873
в т. ч. новотпуснати 53 688 51 840 50 528
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Фигура № 1: Динамика на броя на личните пенсии за ОСВ в периода 2017-2019 г.

Разпределението по видове на броя на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст за периода 2017-2019 г. 
показва, че най-висок е броят на пенсиите по чл. 68, ал. 1-2 от КСО (виж табл. № 1). За разглеждания тригодишен 
период обаче те намаляват с 58 359 или с 4,6%. Съществен е спадът и при пенсиите, отпуснати на лица, работили 
в специализираните ведомства (полицаи, военнослужещи и др.). От 92 577 към 31 декември 2017 г. те намаляват 
на 88 893 към 31 декември 2019 г. или с 3 684 по-малко. 

При останалите видове лични пенсии за ОСВ се наблюдава повишение на техния брой. Като абсолютна стойност 
най-голямо е това нарастване при пенсиите, отпуснати с непълен осигурителен стаж при условията на чл. 68, ал. 3 
(при 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст). От 108 940 към 31 декември 2017 г. броят 
на тези пенсии се увеличава до 128 174 в края на 2019 г. (с 19 234 повече), което е ръст от 17,7%. Данните показват 
значително нарастване и на пенсиите, отпуснати при условията на чл. 68а от КСО – от 4 973 към 31 декември 2017 
г. до 14 901 към 31 декември 2019 г. или три пъти. 

Вид на пенсията 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 1 276 393 1 248 360 1 218 034
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 3 108 940 119 094 128 174
Пенсии за ОСВ по чл. 68а 4 973 8 922 14 901
Пенсии за ОСВ по чл. 69a 143 153 172
Пенсии за ОСВ по чл. 69б 123 957 130 397 135 410
Пенсии по отменени закони 5 640 4 924 4 289
Пенсии за ОСВ по чл. 69 92 577 90 746 88 893

ОБЩО 1 612 623 1 602 596 1 589 873

Таблица № 1: С Разпределение на личните пенсии за ОСВ по видове в периода 2017-2019 г.
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Нарастват и изплащаните пенсии по чл. 69б от КСО, отпускани на лица, работили при условията на първа и 
втора категория труд. От 123 957 пенсии в края на 2017 г. те достигат до 135 410 пенсии през 2019 г., което е ръст 
от 11 453 (с 9,2%).

Структурното разпределение на броя на личните пенсии за ОСВ към 31 декември на съответната година (виж 
фиг. № 2) показва, че логично най-голям дял заемат пенсиите по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. За анализирания тригодишен 
период, техният дял плавно намалява за сметка на нарастване на дела на пенсиите на работилите при условията на 
първа и втора категория труд (по чл. 69б) и на тези с непълен осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 3). Тези изменения 
в дела на отделните видове пенсии в общата съвкупност отразяват динамиката при броя им, която е коментирана 
по-горе в анализа.

79,2%
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76,6%

6,8%

7,4%

8,1%

7,7%

8,1%

8,5%

5,7%

5,7%

5,6%

0,7%

0,9%

1,2%
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по чл. 68, ал. 1-2 по чл. 68, ал. 3 по чл. 69б по чл. 69 Други

Фигура № 2: Структура на личните пенсии за ОСВ по видове в периода 2017 – 2019 г.

През периода 2017-2019 г. новоотпуснатите лични пенсии за ОСВ от всички видове намаляват, като един-
ственото изключение са пенсиите по чл. 68а от КСО (виж табл. № 2). Данните показват, че от 2016 г., когато беше 
регламентирано правото на този вид пенсия, с всяка изминала година се увеличава броят на лицата, които се 
възползват от предоставената им възможност при наличие на изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 и при 
оставаща до една година до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 да се пенсионират с пенсия в намален 
размер. В резултат на това броят на новоотпуснатите пенсии по чл. 68а от КСО се увеличава над два пъти – от 2 
612 през 2017 г. до 5 317 през 2019 г.

Най-съществено е намалението на броя на новоотпуснатите пенсии на лица, работещи в сектор „Отбрана и 
сигурност“ (чл. 69 от КСО) – с 53,3%. През 2017 г. са отпуснати 1 861 пенсии от този вид, а през 2019 г. – 869. Като 
причина за това може да се посочи въвеждането от 1 януари 2016 г. на изискване за навършена минимална възраст 
за пенсиониране на тази категория лица, освен съществуващото и към този момент изискване за наличието на 27 
години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по съответните „специални закони“.

Вид на пенсията 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 30 573 28 303 26 176
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 3 11 142 11 376 10 985
Пенсии за ОСВ по чл. 68а 2 612 3 612 5 317
Пенсии за ОСВ по чл. 69a 12 10 21
Пенсии за ОСВ по чл. 69б 7 488 7 728 7 160
Пенсии за ОСВ по чл. 69 1 861 811 869

ОБЩО 53 688 51 840 50 528

Таблица № 2: Разпределение на новоотпуснатите лични пенсии за ОСВ по видове за периода 
2017-2019 г.
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Информацията за броя на прекратените лични пенсии за ОСВ за разглеждания период показва, че той се 
задържа на сравнително постоянно ниво. През 2017 г. са прекратени 81 040 пенсии за ОСВ, през 2018 г. – 81 373, 
а през 2019 г. – 79 097. 

Данните за извършените разходи за различните видове лични пенсии за осигурителен стаж и възраст за месец 
декември на всяка една от трите години от разглеждания период са представени в Таблица № 3. Очаквано през 
целия период най-голям е разходът за пенсиите по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, с дял от над 72% от общите разходи. 
Следват изплатените средства за пенсиите на работилите при тежки условия на труд и на работилите като полицаи, 
военнослужещи и т.н. 

Таблица № 3: Разпределение на разходите за лични пенсии за ОСВ по видове за м. декември на 
съответната година в периода 2017-2019 г. (хил. лв.)

Сума Дял Сума Дял Сума Дял
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 419 276,7 75,1% 430 864,3 74,0% 458 287,6 72,5%
Пенсии за ОСВ по чл. 68, ал. 3 22 402,9 4,0% 25 807,2 4,4% 29 864,7 4,7%
Пенсии за ОСВ по чл. 68а 1 874,5 0,3% 3 534,7 0,6% 6 857,8 1,1%
Пенсии за ОСВ по чл. 69a 48,6 0,0% 53,2 0,0% 62,7 0,0%
Пенсии за ОСВ по чл. 69б 57 130,2 10,2% 62 852,3 10,8% 72 326,8 11,4%
Пенсии по отменени закони 1 290,9 0,2% 1 174,4 0,2% 1 083,9 0,2%
Пенсии за ОСВ по чл. 69 56 632,4 10,1% 57 855,6 9,9% 63 362,8 10,0%

ОБЩО 558 656,1 100,0% 582 141,7 100,0% 631 846,1 100,0%

Вид на пенсията
2017 г. 2018 г. 2019 г.

За периода 2017-2019 г.:
• Общият брой на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст плавно намалява – от 1 612 623 пенсии в края 

на 2017 г. до 1 589 873 пенсии в края на 2019 г., като отчетеният спад е с 22 750 или с 1,4%;
• Броят на изплащаните пенсии по чл. 68, ал. 1-2 от КСО намалява с 4,6%, а делът им в структурата на личните 

пенсии за ОСВ се е свива с 2,6%. Пенсията по чл. 68, ал. 1-2 от КСО е най-често отпусканата и изплащана пенсия 
от всички видове пенсии за ОСВ и заема най-голям дял в разходите за трудови пенсии;

• Значително нараства броят на изплащаните пенсии по чл. 68, ал. 3 от КСО – със 17,7%, като броят на новоот-
пуснатите пенсии от този вид остава сравнително постоянен; 

• Броят на пенсиите, отпуснати при условията на чл. 68а от КСО се увеличава трикратно, а броят на новоотпус-
натите пенсии от този вид нараства над два пъти;

• Броят на изплащаните пенсии по чл. 69б от КСО, отпуснати на лица, работили при условията на първа и втора 
категория труд нараства с 9,2%, независимо от това че броят на новоотпуснатите пенсии от този вид се задържа 
на едно сравнително постоянно ниво;

• Новоотпуснатите пенсии по чл. 69 от КСО отбелязват най-съществен спад – с 53,3%, а намалението на общия 
брой на изплащаните пенсии на лицата, работили в специализираните ведомства от сектор „Отбрана и сигурност“ 
е с 4%;

• В общата съвкупност на пенсиите за ОСВ делът на личните пенсии по чл. 68, ал. 1-2 от КСО намалява за сметка 
на нарастването на този на личните пенсии по чл. 68, ал. 3 и по чл. 69б от КСО.
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Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното съ-
брание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП), в сила от 13.03.2020 г., предвиди пакет от 
мерки в интерес на осигурените лица и пенсионерите, между които: спиране на определените срокове, във връзка 
с прилагане на част I, глави четвърта-осма от Кодекса за социално осигуряване (КСО); разширяване на кръга от 
възможности за подаване на заявления и жалби по електронен път или чрез други институции; временно изключване 
на прилагането на института „мълчалив отказ“. 

С §7 от преходните и заключителните разпоредби на закона се въведе задължение за Националния осигурителен 
институт (НОИ) да извърши служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност на работещите 
пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж поне един ден след 31 декември 2018 г.

Като отговорна и модерна институция, НОИ не допусна при обявено извънредно положение осигурените лица 
и пенсионерите да бъдат лишени от възможност за упражняване на правата им и в кратък срок изпълни една от 
основните противоепидемични мерки, установени в областта на пенсиите, а именно - служебното преизчисляване 
на над 260 000 пенсии. Преизчисляването се извърши, считано от 1 април 2020 г., като беше взет предвид целият 
осигурителен стаж, придобит от всеки отделен пенсионер след пенсионирането му, съответно - след последното 
преизчисляване на неговата пенсия. То беше реализирано на базата на осигурителните данни, постъпили от оси-
гурителите и самоосигуряващите се лица и налични в информационната система и регистрите на  НОИ за времето 
до датата на преизчисляването, включително и за месец март 2020 г. 

Преизчисляването обхвана само лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите им с 
осигурителен стаж и/или осигурителен доход през 2019 година, както и през 2020 г. до въвеждането на извънредното 
положение на 13.03.2020 г. Пенсиите на пенсионерите, подали заявления за преизчисляване на пенсиите през 2019 
г., както и тези, които са поискали преизчисляване в периода от началото на 2020 година до въвеждане на извън-
редното положение на 13 март 2020 г., подлежат на преизчисляване през текущата година, съгласно заявеното от 
лицата, а именно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година. 

При служебното преизчисляване на пенсиите се взема предвид средномесечният осигурителен доход, от който 
е определена пенсията, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно 
нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.

Актуално

Служебното преизчисляване на пенсиите Служебното преизчисляване на пенсиите 
на работещите пенсионери потвърждава на работещите пенсионери потвърждава 
тенденцията за активно участие на тенденцията за активно участие на 

трудовия пазар и след пенсиониранетрудовия пазар и след пенсиониране
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Служебното преизчисляване от 1 април 2020 г. обхвана лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и 

възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и 
професионална болест. Броят на изплатените преизчислени пенсии към края на месец август, разпределени по 
видове и в зависимост от териториалното поделение на НОИ, което ги обслужва, е следният:

ТП на НОИ 
Пенсии за 

осигурителен стаж 
и възраст 

Пенсии за 
инвалидност 
поради общо 
заболяване 

Пенсии за трудова 
злополука и 

професионална 
болест 

Общо брой 
пенсии 

Благоевград 7753 3104 24 10881 
Бургас 10380 2864 29 13273 
Варна 9773 4522 54 14349 
Велико Търново 6635 2610 40 9285 
Видин 2547 1033 3 3583 
Враца 3488 3373 22 6883 
Габрово 3682 2350 29 6061 
Кърджали 2182 1586 6 3774 
Кюстендил 3449 1598 18 5065 
Ловеч 3266 1804 26 5096 
Монтана 2343 1583 12 3938 
Пазарджик 4803 3014 35 7852 
Перник 3360 2012 24 5396 
Плевен 5746 3195 34 8975 
Пловдив 12529 6603 48 19180 
Разград 2268 1814 22 4104 
Русе 4211 2130 17 6358 
Силистра 2145 2476 9 4630 
Сливен 3926 1631 11 5568 
Смолян 2742 1322 19 4083 
София град 26177 17850 74 44101 
София област 6424 3291 44 9759 
Стара Загора 7886 3063 40 10989 
Добрич 4007 1891 15 5913 
Търговище 2345 1072 7 3424 
Хасково 4235 2237 14 6486 
Шумен 2615 1551 14 4180 
Ямбол 3492 988 11 4491 
Турция 3 2 0 5 
Ермд 4 0 0 4 
 Общо  154416 82569 701 237686 

 
Видно от горната таблица, териториалното поделение на НОИ, в което служебно са преизчислени най-голям 

брой пенсии, над 18 на сто от общия брой за страната, е ТП на НОИ – София-град. Това е обусловено от факта, че 
именно тук се обработват пенсионните досиета на най-голям брой пенсионери, съответно - най-много работещи 
пенсионери живеят в столицата. От служебно преизчислените пенсии в ТП на НОИ – София-град (общо 44 101) 
26 177 са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, 17 850 - пенсиите за инвалидност поради общо заболяване 
и 74 - пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Следващите териториални 
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поделения на НОИ, в които е отчетен голям брой служебно преизчислени пенсии, са териториалните поделения в 
другите големи градове в страната, където пенсионерите активно участват в пазара на труда, а именно Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора. Териториалните поделения на НОИ с по-малък брой служебно преизчислени пенсии 
са тези, които обслужват малък брой работещи пенсионери - ТП на НОИ в Търговище, Видин и Кърджали. Най-ма-
лък брой пенсии са преизчислени служебно в дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ поради 
обстоятелството, че дирекцията обслужва лица, живеещи в чужбина. 

Причината, поради която преизчисленият, считано от 1 април на тази година, размер на пенсиите започна да 
се изплаща от месец юни, а за някои пенсионери се преизчислява и се изплаща поетапно от следващите го ме-
сеци, се дължи на факта, че данните за осигурителния стаж за месец март на работещите лица се представят от 
осигурителите и самоосигуряващите се лица до 25 април, като те постъпват в НОИ през май. През месец май НОИ 
извършва обработката на месечното плащане на пенсиите за юни. Поради това изплащането на първите служебно 
преизчислени пенсии започна през месец юни 2020 г., като заедно с увеличения размер на пенсията за този месец 
на пенсионерите бяха изплатени и дължимите им разлики между стария и преизчисления размер на пенсиите за 
месеците април и май. В рамките на редовното месечно плащане за месец юни са изплатени новите размери на 
150 974 пенсии, а през месец юли - 77 798 пенсии, заедно с натрупаните разлики за съответния брой месеци. През 
месец август са изплатени 4622 пенсии в увеличен размер заедно с натрупаните разлики за времето от 1 април 
2020 г., които се изплащат наведнъж.

Разликата между подлежащите на преизчисляване над 260 000 пенсии и изплатените в периода юни-август 
2020 г. пенсии се дължи на необходимостта от проверка за установяване на продължителността на допълнително 
положения след пенсионирането осигурителен стаж в случаите с данни, подавани на периодична и годишна база 
от самоосигуряващите се лица, с данни за осигурителен стаж, положен в чужбина, с особености в стажа като напр. 
периоди с неплатен отпуск и др. Преизчислените размери на пенсиите, при които се налага допълнителна провер-
ка на данните, се изплащат веднага след тяхното уточняване, заедно с разликите между стария и преизчисления 
размер, считано от 01.04.2020 г.

Въз основа на обобщените до момента данни може да се отчете, че действителният размер на преизчислените 
пенсии нараства средно с 8,83 лв. на месец за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, с 8,86 лв. на месец за пен-
сиите за инвалидност поради общо заболяване и с 6,50 лв. на месец за пенсиите за инвалидност поради трудова 
злополука и професионална болест. 

 Съобразно вида на преизчислените пенсии най-голям размер на увеличението се отчита при изплащания месечен 
размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст – 400,25 лв., след което при пенсиите за инвалидност поради 
общо заболяване – 260,74 лв. на месец, а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална 
болест – 83,17 лв. на месец. 

Съобразно ръста на увеличението на действителния размер на получаваната пенсия може да се отбележи, че 
най-голям е делът на трудовите пенсии с увеличение на месечния размер между 1 и 5 лева – близо една трета от 
преизчислените пенсии, следван от групата пенсионери, получили увеличение на месечния размер между 5 и 10 
лева – приблизително 23 на сто от общия брой. 

За 102 броя пенсии действителният размер не е нараснал, поради краткия осигурителен стаж, положен след 
пенсионирането (в размер на един или няколко дни). 

Броят пенсии, при които въпреки нарастването на действителния размер, изплащаният размер не се е про-
менил, поради факта, че той е приравнен на минималния за съответния вид пенсия, е 51 905.  Броят пенсии, при 
които въпреки нарастването на действителния размер, изплащаният размер не се е променил, поради факта, че 
последният е ограничен до максимално допустимия от законодателството (1200 лв.), е 6 793 пенсии. С над 15 лв. 
месечно са нараснали 35 975 пенсии, някои от които попадат в последната категория. 

Нарастването на действителния размер по съответни групи е отразено в следната таблица:

№ Нарастване на действителния 
размер на пенсията (в левове): 

Брой пенсии: Процент от 
общия брой 

1 0 102 0,0004 
2 0 – 1,00 43 267 18,20 
3 1,01 – 5,00 78 056 32,83 
4 5,01 – 10,00 54 245 22,82 
5 10,01 – 15,00 26 041 10,95 
6 Над 15,01 35 975 15,13 
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В хода на обработката на преизчисляваните пенсии се разглеждат и уточняват данни за осигурителен стаж на 
лицата със значителна продължителност. През последните години осигурителната история на лицата е разноо-
бразна, поради честа смяна на осигурителите, трудови правоотношения при повече от един осигурител по едно и 
също време, полагане на извънреден труд и др. Данни за осигурителния стаж и осигурителния доход на гражданите 
се събира в информационната система и регистрите на НОИ от 01.01.1997 г. За служебното преизчисляване на 
пенсиите се използват само данните, които осигурителите подават в Националната агенция за приходите (НАП) и 
които са налични в информационната система и регистрите на НОИ до датата на преизчисляването – до края на 
март 2020 г. Най-голям е броят на пенсионерите – близо половината, на които за целите на преизчисляването е 
зачетен стаж след отпускането на пенсията, съответно след последното ѝ преизчисляване, с продължителност от 
1 месец до 1 година – 116 376 лица. Това са лицата, които след отпускане на пенсия не са прекратили трудовата 
си дейност, представляваща основание за тяхното осигуряване или са се включили отново в пазара на труда. Го-
лемият им брой показва, че в условията на недостиг на работна сила, работещите пенсионери активно участват в 
трудовия живот на страната.

Пенсионерите, на които за целите на служебното преизчисляване е зачетен стаж след отпускането /след послед-
ното преизчисляване на пенсията между 1 година и 5 години, е 76 823 лица. Не е малък и броят на пенсионерите, 
на които е зачетен допълнително положен осигурителен стаж след пенсионирането с продължителност над 10 
години – 3 907 лица. 

Допълнителни данни за продължителността на зачетения осигурителен стаж при служебното преизчисляване 
на пенсиите се съдържат в следващата таблица:

№ Зачетен стаж Брой пенсионери 
1 до 1 месец 26 054 
2 от 1 м. до 1 година 116 376 
3 между 1 и 5 г. 76 823 
4 между 5 и 10 г. 14 296 
5 над 10 г. 3 907 

 
Числата в таблицата налагат извода, че повишаването на заетостта сред възрастните хора е устойчива тенденция.

Пенсионерите с пенсии, отпуснати с начална дата преди 01.01.2019 г., за които служебното преизчисляване 
представлява първо преизчисляване на пенсията им след отпускането ѝ, са 70 754 лица.

Най-голям брой служебно преизчислени от 1 април 2020 г. пенсии, разгледани от гледна точка на датата на 
отпускането им, са пенсиите, отпуснати между 2015 г. и 2018 г. – 75 337 броя, съответно най-малък е броят на преиз-
числените пенсии, отпуснати преди 2000 г. – 16 295, като значителна част от тях са пенсии, отпуснати при условията 
на ранно пенсиониране и при по-ниска възраст на правоимащите лица, което е предпоставка за съхраняване на 
трудовата способност на пенсионерите, за активното им участие и по-дълго оставане на пазара на труда. 

В следващата таблица са представени служебно преизчислените пенсии, според началната дата на отпускането 
им:

№ Начална дата на отпускане: Брой преизчислени пенсии: 
1 2015-2018   75 337 
2 2010-2014   58 547 
3 2005-2009   29 605 
4 2000-2004 22 147 
5 преди 2000 г.   16 295 

 
В резултат на предприетата мярка за служебно преизчисляване на личните трудови пенсии на работещите 

пенсионери, считано от 1 април 2020 г., консултациите в приемните на НОИ бяха прекратени от 24 март 2020 г., 
като заинтересованите лица разполагат с широки възможности да подават запитвания, заявления, жалби и други 
документи, касаещи осигурителните им права, по електронен път по реда на Закона за електронното управление – 
както с квалифициран електронен подпис, така и с ПИК на НОИ, а също така и чрез лицензиран пощенски оператор, 
в резултат на което струпванията в приемните на част от клиентите на института бяха предотвратени. 
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 Като водеща българска социално-осигурител-
на институция Националният осигурителен институт 
продължава да се усъвършенства и да отговаря на 
съвременните предизвикателства. Много усилия се 
насочват към намиране на балансирани и трайни ре-
шения по широк кръг въпроси. През следващите години 
извънредната мярка за служебно преизчисляване на 
пенсиите предстои да бъде трансформирана в посто-
янно действаща, като административната тежест за 
работещите пенсионери ще бъде намалена. На осигу-
рените лица няма да се налага да подават заявления 
за зачитане на допълнително положения след пенси-
онирането им осигурителен стаж, а преизчисляването 
на пенсиите ще се извършва служебно веднъж годишно 

от териториалните поделения на НОИ.
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Дейността по прием и съхраняване на документите на прекратени осигурители без правоприемник в терито-
риалните поделения на Националния осигурителен институт  е регламентирана с разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от 
Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Редът и условията за приема на документи са уредени с Инструкция №5/2005 г. за приемане и съхраняване 
на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник, като 
разпоредбите касаят основно приема на хартиения масив от документи и в по-малка степен, в общо приложимите 
разпоредби – създадените и водени като електронни документи. Следва да се отбележи, че за последните, в на-
стоящата нормативна база по дейността няма изрична регламентация. 

С извършените през годините промени в трудовото законодателство и съобразно въведените със Закона за 
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) в българското законодателство европейски стандарти относно 
електронното документиране се създаде законова възможност за фирмите, развиващи дейност, да водят и съхра-
няват в електронен вид първичната счетоводно-отчетна документация. Това, от своя страна, наложи въвеждането 
на съответствие в приложното поле на чл. 5, ал. 10 от КСО при прекратяване на дейността на осигурителите и 
изпълняване на законовия им ангажимент на цитираното основание. 

Отчитайки горните обстоятелства и предвид установения безспорен факт през последните няколко години фир-
мите да използват софтуерни продукти при водене на счетоводно-отчетната документация, възникна необходимост 
от промяна и допълване на нормативната уредба на дейността, независимо че същата принципно не предпоставя 
определено разграничаване на видовете документи, подлежащи на прием, като видове носители на информация.

В тази връзка, в началото на текущата година, след инициирани от страна на Националния осигурителен ин-
ститут срещи с представители на големи софтуерни фирми и представители на Асоциацията на счетоводителите 
и счетоводните предприятия, бяха предприети действия по създаване на регламентация на приема на документи 
в електронен вид, с която институцията, в рамките на своята компетентност, да отговори адекватно на законово 
обоснованата съществуваща тенденция в тази посока – воденето и съхраняването на ведомостите за заплати и 
трудовоправните документи със средствата на съвременните технологии.   

Условието, което поставят подготвените в основния нормативен документ промени при приема на този вид носи-
тели на информация, е електронните документи да са създадени изначално като такива, съобразно периодизацията, 

Осигурителен архив

Ще кажем ли сбогом на хартията?Ще кажем ли сбогом на хартията?

Вече е разработена нова процедура за прием на ведомости за заплати и 
трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник 

под формата на електронни документи
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заложена в нормативната база, предоставяща тази възможност, както следва:

- ведомости за заплати, създавани и съхранявани като електронни документи след 1 януари 2002 г. - датата на 
влизане в сила на разпоредбата на чл. 6 от Закона за счетоводство (отм. с ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 
01.01.2016 г., с който се приема сега действащия Закон за счетоводството, като тази възможност понастоящем се 
регламентира в чл. 4, ал. 1 и 5 от новия закон);

- трудовоправни документи, създавани и съхранявани като електронни документи след  1 януари 2017 г. - датата 
на влизане в сила на разпоредбата на чл. 128б, ал. 3 от Кодекса на труда.

Т.е., само създавани и съхранявани като електронни документи се предават в електронен вид, а не се дигита-
лизират оригинални хартиени документи, за да се предават като електронни. За периоди, за които документите са 
водени на хартия, те се предават по стария ред. В тази връзка, от логиката на измененията в Инструкция №5 следва, 
че ще има и смесен прием, тъй като някои фирми, особено тези с по-дълга история, ще са водили счетоводството 
си на хартия и в електронен вид за различни периоди от функционирането си. 

Създаването на законова регламентация за прием на електронни документи е последваща и навременна стъпка 
от обхвата на дейността на осигурителния архив в НОИ по приемане и съхраняване на документите на осигурите-
ли, прекратили дейността си без правоприемник, която наред с предоставяните електронни услуги, представлява 
адекватен отговор на изискванията на бизнес средата. Приемът на документи в електронен вид е и с определящо 
значение за удовлетвореността на ползвателите на услуги като преимуществено се запазва същината на осигури-
телното законодателство – защита и гарантиране на осигурителните права на лицата.

Предимствата при предаването на документите в електронен вид са безспорни за всички участници в процеса. 
Така например, самите осигурители са заинтересовани да подготвят подлежащата на предаване документация във 
вида, в който тя е водена, тъй като това ще съкрати до минимум времето и усилията за предварителната ѝ подго-
товка. От друга страна, разходите за държавната администрацията при съхраняване и извличане на електронната 
информация са значително по-малки в сравнение с обработката на хартиените документи. Ще отпадне необходи-
мостта от закупуването и наемането на нови сгради и помещения за съхраняване на увеличаващите се обеми на 
архивна документация, а така също ще намалеят всички съпътстващи разходи, свързани с охраната, логистиката, 
ремонта, комуналното обслужване и т.н. Винаги съществува рискът от стареенето и унищожаването на хартията в 
зависимост от нейното качество, мастилото, както и от това дали са осигурени подходящи условия за съхраняване 
(напр. избледняване на текста под въздействие на светлината). При електронните документи сроковете за съхра-
нение са практически неограничени.

Не на последно място е и сигурността на данните, когато те са на технически носител. Информационната безо-
пасност на електронните документи е неизмеримо по-голяма в сравнение с хартиените, тъй като последните не са 
защитени от пожар, кражби, наводнения и други непредвидени събития. Когато хартиените документи изгорят или 
се увредят при наводнение и течове, то тяхното възстановяване е невъзможно. В същото време ИТ инфраструкту-
рата разполага в специално оборудвани помещения, които са максимално защитени от нерегламентиран достъп и 
всякакво външно и вътрешно въздействие. Нещо повече, актуалните копия на електронните документи винаги се 
дублират чрез допълнително резервиране, което е още една застраховка от непредвидени обстоятелства.

Дирекция „Осигурителен архив“ на НОИ ще продължи да полага усилия за разширяване на практиката за прием 
на документи в електронен вид дори и след приемането на новите изменения в Инструкция №5, които се планира да 
влязат в сила от 01.01.2021 г. Съвременното ниво на развитие на информационните технологии създава безпреце-
дентни възможности не само за облекчаване на процедурата, свързана със съхранение и използване на информация, 
но и за значително подобряване и ускоряване на предлаганите административни услуги към граждани и институции. 

Приета документация (на хартия) в Обединените осигурителни архиви (ООА) от прекратени 
осигурители без правоприемник* (към 31.08.2020 г.)

Обединен 
осигурителен архив 

Брой 
осигурители Брой дела Брой листове 

ООА Враца 2 216 87 354 10 915 534 
ООА Невестино 10 074 247 752 31 084 617 
ООА Тетевен 3 991 136 091 14 332 247 
ООА Пловдив 4 169 94 951 9 794 379 
ООА Търговище 2 151 60 780 6 430 467 
ООА Силистра 3 302 72 297 6 915 961 

ОБЩО: 25 903 699 225 79 473 208 
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*Мащабите на размера на приетата документация от прекратени осигурители без правоприемник поразяват 
въображението, но с всяка измината година тези обеми продължават да се увеличават, тъй като количеството 
на унищожените документи след законово установените изисквания за съхраняване е 3 до 4 пъти по-малко от 
новоприетите документи за същия период.
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Кои са страните? 
ТП на НОИ - Пловдив е второто по големина поделение в страната с пазарен дял на предлаганите услуги око-

ло 10%, поддържан брой пенсионери около 200 000. През 2019 г. беше прескочена психологическата граница за 
направени разходи от териториалното поделение – над 1 милиард лева. 
Поделението е ситуирано във втория по големина град, създаден преди 5000 
години на пътя между Изтока и Запада. В него непрекъснато са се пресичали 
интереси – търговски, културни, политически, лични….

За съжаление, пресичали са се и пътища на не съвсем лоялни и зако-
носъобразни взаимоотношения. Както преди, така и сега. В този контекст, 
териториалното поделение в Пловдив има своето място за изпълнението 
на една от основните цели на НОИ – ефективното управление на риска от 
измами и нередности при администрирането на осигурителните фондове.

За хората това може и да звучи като лозунг, но за експертите в Пловдив 
е всекидневен и резултатен труд. Това със сигурност го проумя другата 
страна: една пренебрежимо малобройна спрямо честните граждани група 
от недобросъвестни лица с користно поведение, за които на основание ре-
зултатите от проведените  оперативно-следствени действия лексиката на 
наказателното производство ще има основание да даде квалификацията 
„организирана престъпна група“.

В началото бе кръчмата
Началото е през пролетта на 2013 г. и изглежда донякъде невинно. В рамките на седмица се получават три 

сигнала. Анонимен гражданин посочва името на пенсионер, който редовно се черпи в кварталната кръчма и се 
хвали, че без да е работил нито един ден в мините се е сдобил с пенсия с категориен стаж и е успял да прецака 
държавата. По-късно в хода на административното производство ще се окаже, че човекът “е работил” 11 години в 
мина, за която нито той, нито член от семейството му си спомнят къде е била, поради амнезия вследствие от авто-
мобилна катастрофа. Другите два сигнала са подадени от бивши приятели. Странно мотивирани от спор за жена 

На фокус

Пловдивските експерти на НОИ показаха, Пловдивските експерти на НОИ показаха, 
че противодействието срещу опитите за че противодействието срещу опитите за 

измами не е лозунгизмами не е лозунг

Добрите хора са повече, но лошите са по-добре Добрите хора са повече, но лошите са по-добре 
организирани: дълго време в очите на общество-организирани: дълго време в очите на общество-
то може би така изглеждаше нашумялата битка то може би така изглеждаше нашумялата битка 
между организацията по интереси “пенсионери и между организацията по интереси “пенсионери и 

комисионери” от една страна, и екипът на комисионери” от една страна, и екипът на 
Териториалното поделение на НОИ в ПловдивТериториалното поделение на НОИ в Пловдив
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решават взаимно да се омаскарят, като подадат сигнал един срещу друг, че са ползвали ранно пенсиониране като 
военни, като към недостигащия им военен стаж са добавили и такъв, който не са полагали в армията. Тогавашната 
проверка в архива на отдел „Пенсии” установява, че и трите пенсионни досиета липсват.

Натрупването на тези случаи в кратък период обаче провокира анализ на ситуацията и незабавна реакция на 
ръководството на ТП на НОИ – Пловдив. Възложена е пълна инвентаризация на пенсионния архив – трудоемка 
и не особено привлекателна дейност. На инвентаризация бяха подложени около 300 000 пенсионни досиета /вкл. 
досиета за изплащане на добавка от починал съпруг/ и около 200 000 пенсионни досиета, чийто срок на съхранение 
не е изтекъл. Установена бе липсата на 270 пенсионни досиета. За всички бяха изпратени писма до пенсионерите за 
предоставяне на документите за стаж, въз основа на които са били отпуснати пенсиите. Гражданите, чиято пенсия 
е била отпусната въз основа на достоверни документи, се отзоваха, предоставиха върнатите им при отпускане на 
пенсията документи, които след преглед потвърдиха правото и размера на пенсията и нейното изплащане продължи. 
Тези пенсионни досиета бяха възстановени.

Обезпокоителна се оказа съвкупността от 116 случая на лица, получаващи пенсии, отпуснати през периода 1999-
2000 г. и обработвани от едно и също длъжностно лице – контрольор, служител на НОИ до 2009 г. Бе взето решение 
да се направи проверка на всички тези случаи с наличната информация от базата данни на НОИ. Оформиха се ня-
колко групи лица: такива, чиято пенсия е отпусната с категориен стаж от известни вече рискови осигурители - „Мини 
Марица изток“, „Горубсо Мадан”, „Горубсо Лъки“, Завод „Мраз“, Завод „Вулкан“, Мини „Маджарово“ и др. Втората 
група са пенсии, първоначално отпуснати с нисък индивидуален коефициент, който с последващи едно или няколко 
заявления за изменение се увеличава драстично, понякога в пъти. Поканени да посетят териториалното поделе-
ние и да представят документите си за стаж, лицата не се отзоваха. В този момент се задейства партньорството 
между институциите. След среща със сектор „Икономическа полиция” на РДВР – Пловдив се организира процес на 
призоваване на лицата в полицията, където екипи от полицаи и финансови инспектори на ТП на НОИ – Пловдив 
осъществяваха ревизия на физически лица. Със стандартизирани протоколи лицата трябваше да опишат трудовата 
си кариера, като посочат приблизително периода, длъжността и мястото, където са работили. При поискване от 
страна на контролните органи да представят документите проверяващите се сблъскват с няколко стандартизирани 
до глупост реалности - „документите не са ми върнати от НОИ“ и/или „откраднаха ми ги, изгубих ги, изгоряха”. 

Без да бъдат спирани пенсиите се налага да се възстанови стажът и доходът по декларираните от лицата обстоя-
телства. В нито един от тези 116 случая не се потвърдиха условията, при които първоначално е била отпусната 
пенсията. Последва административно производство по изменение или прекратяване на пенсиите. Разнообразието на 
поведението на лицата варира в широки граници – от такива, които не обжалваха постановените административни 
актове и погасиха недобросъвестно получените пенсии - погасени наведнъж дългове от 100 000 лв., 20 000 лв., без 
прилагане на изтекла погасителна давност, до случаи, довели до извървяване на целия път на административна 
и съдебна фаза. В рамките на съдебното производство окончателно са спечелени над 100 дела за преценка пра-
вото и размера на пенсията с мотив, че стаж от категория, различна от трета, трудно може да бъде забравен. С 
уговорката, че процесът е динамичен и все не е приключил, общият размер на щетите за НОИ – главница и лихва, 
възлиза на около 4 700 000 лева. 

Фрапантни случаи
По време на придобиване на висше образование в редовна форма на обучение по специалност “медицина“ 

лице е работило като рентгенов лаборант – професия, за която няма правоспособност. Поради липса на достатъчен  
стаж за пенсиониране при по-благоприятните условия на първа или втора категория труд жени са “работили“ на 
16-годишна възраст като леяри и миньори под земята. Жена, чиято трудова дейност в по-голямата си част е като 
учител, изведнъж представя документ, че е работила в мина под земята и съответно е пенсионирана при условията 
на първа категория труд. Точно същата жена погаси наведнъж установения от ТП на НОИ – Пловдив начет в размер 
на 100 000 лева. Главен готвач в квартално заведение е представил документи, че е работил в мина и в същото 
време е бил редовен студент. Драстични са случаите, в които е упражнено правото на пенсия с документи за стаж 
от военни поделения и МВР, като лесно е установено, че лицата никога не са работили там. 

Резюме на сценария
В зората на пенсионната реформа от 1999-2000 г. бивша служителка на НОИ „зарибява“ граждани, част от тях 

посетили приемните на НОИ, с други се среща в близко кафене, с „професионална загриженост”, че ще им помогне 
в отпускането на пенсиите, за което само трябва да платят определена сума за закупуване на недостигащ стаж. Пая-
жината се разраства с предаване на информация от уста на уста за тази възможност за „пенсиониране”, желаещите 
се множат, за да се стигне до суми от 32 000 лева за „закупуване“ на недостигащ стаж и ескалация до размерите на 
индустрия. Служителката напуска системата на НОИ през 2009 г., но разширява дейността си, легитимирана като 
консултантска фирма. Следват сигнали на НОИ до прокуратурата и икономическа полиция. През 2018 г. и 2019 г. 
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зачестяват оплакванията в приемната на НОИ от граждани за суми, които са платили на въпросната консултантска 
фирма, вариращи от 5000 до 32 000 лева, за отпускане на пенсия. Успоредно с това се подават сигнали в прокура-
турата. Следва арест и трима, сдобили се с обвинения: бившата служителка - собственик и управител на консул-
тантската фирма, нейният съпруг и дъщеря ѝ. При обиск са иззети почти 200 досиета, формуляри и документи за 
стаж, печати на осигурители, кашон с трудови книжки.

„Хранителната среда“ на опитите за осигурителни измами
• Упадък на морални, етични, нравствени, икономически и социални ценности;
• Ниска осигурителна култура. До 1990 г. целият процес по трудовите правоотношения и ползваните въз основа 

на това трудови и осигурителни права бяха преотстъпени на длъжностни лица в предприятията и ведомствата;
• Непрекъснато променящи се условия за пенсиониране, които се явяват трудно изпълними за част от осигуре-

ните лица;
• Неизплатени възнаграждения, върху които не се дължаха осигурителни вноски и като следствие не можеха да 

бъдат ползвани осигурителни права;
• Невнесени осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица;
• Недеклариран труд – текущо получаване на по-високи възнаграждения срещу загуба на осигурителни права 

в дългосрочен план;
• Динамика на заетостта, многократна смяна на работодатели и работни места. Стажът трудно може да бъде 

набавен от работниците поради прекратяване дейността на работодателите, унищожаване на ведомостите за за-
плати и др.;

• Липса на информационна система до 1997 г.; 
• „Бенефициенти“ – откровени, но наивни хитреци, които смятат, че с платена еднократно комисионна могат за 

продължителен период да черпят осигурителни права под формата на доход от пенсия;
• Лекомислие при оферта за „оправяне” на пенсията от комисионери, консултантски фирми, позиционирани на 

входа на пенсионното производство;
• Трудна доказуемост на извършените деяния;
• Противоречива воля за справедлив административен, съдебен и наказателен процес.

Актуални лостове за противодействие
Структурите на НОИ в края на 2020 г. имат на въоръжение достатъчно  организационни и процесуални действия 

в стремежа да минимизират риска от измами: 
• Създадена е и функционира сигурна информационна среда;
• Разширени са възможностите на създадените програмни продукти, включително и контролни процедури;
• Инвентаризация на архивите, регламентиран и контролиран достъп до тях;
• Случаен принцип на обслужване на гражданите във фронтофисите чрез възможностите на системата за упра-

вление на опашките;
• Задължителност при отразяване движението на постъпилите документи и програмна възможност за тяхното 

проследяване във всеки един момент;
• Обучения за разширяване знанията на служителите и формиране на умения за логически контрол в условията 

на едно пенсионно производство

Трима и все невинни
Фирма, група хора, разпръснати из цяла България, лекарска комисия в квартална поликлиника. А хрониката на 

събитията е следната: Осъществявайки обичайните  седмични плащания на обезщетения за временна нетрудос-
пособност, наричани от гражданите болнични, експертите по временната неработоспособност в Централно упра-
вление на НОИ открояват група плащания със съмнителни индикатори и ги изпращат на ТП на НОИ – Пловдив за 
проверка. Електронните масиви и проверката показват интересни резултати. Един квартален диагностичен център 
в Пловдив, който и по закон, и фактически не разполага със стационар, лекува десет работници от една и съща 
фирма. Те пътуват от Горна Оряховица, Благоевград, Видин и Монтана, за да получат максимално допустимия брой 
дни във временна неработоспособност – 6 месеца, при това с една и съща диагноза. Бенефициентите са с доказана 
родствена връзка както помежду си, така и със собствениците на фирмата. Започнали са работа във фирмата през 
изключително близък интервал от време и в общия случай със заплата, близка или равна на максималния месечен 
размер на осигурителния доход за страната. Предходната им трудова заетост се характеризира с ниско квалифи-
циран труд и трудово възнаграждение, равно на минималната работна заплата за страната. Днес си шивачка, утре 
се събуждаш като началник на строителен обект. До снощи си бил общ работник, от сутринта започваш работа като 
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„регионален мениджър продажби”. Майка, баща и син от Благоевград се разболяват от една и съща дата, с една и 
съща диагноза, с една и съща продължителност и с болнични, издадени от една и съща лекарска комисия в Пло-
вдив. Не е чудно, че проверката на лекарите по експертиза на работоспособността установява редица нарушения 
в процедурите на работа на ЛКК. 

Неправомерно са изплатени парични обезщетения от фонд „Общо заболяване и майчинство“ в общ размер на 76 
268 лв. за 117 болнични листове и 1674 работни дни, за което е подаден сигнал до Районна прокуратура – Пловдив.  

Материалът е подготвен от екип на ТП на НОИ – Пловдив
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Схемите за частична безработица са един от ключовите механизми за намаляване на степента на неочакваните 
икономически спадове и на силата на техните трудови и социални въздействия. Както съобщи Международната 
асоциация по социално осигуряване (МАСО), схемите, при които се позволява на работодателите гъвкаво да нама-
лят работното време на своите служители, докато загубата на доходи от служителите се покрива от осигурителните 
фондовете за безработица, бяха масово удължени или приложени наново малко след настъпването на кризата с 
коронавируса. В много случаи те се смятаха за основна мярка за смекчаване на икономическия шок, произтичащ 
от ограниченията за пандемията.

Без съмнение тези бързо въведени мерки допринесоха значително за запазване на заетостта и за подкрепа 
за компаниите през последните месеци. В Европа пикът беше достигнат през април 2020 г., когато 10,1 милиона 
работници в Германия, 9,1 милиона работници във Франция и почти 1 милион работници в Белгия получиха обез-
щетения за частична безработица. В случая с Германия това представлява 22,4% от общата заетост и може да 
бъде сравнено с пика от едва 3,3 милиона работници, които са получили такива помощи по време на финансовата 
и икономическата криза през 2009 г.

Обезщетенията за частична безработица по дефиниция са временен механизъм за поддържане на заетостта 
по време на икономически трудности. Поради тази причина всички специални мерки за частична безработица, 
свързани с COVID-19, предприети в началото на кризата, бяха ограничени във времето за около три месеца, кол-
кото беше очакваната продължителност на свързаните със здравето ограничения да се справят с пандемията и 
икономиката да се върне в нормални граници. Към момента е ясно, че пандемията продължава да влияе негативно 
върху световната икономика. Тъй като много ограничения остават в сила или са въведени отново, правителствата 
пак са изправени пред въпроса как да развият схемите за изплащане на обезщетение за частична безработица 
през следващите месеци.

Основна цел остава да се защити заетостта и производствения капацитет на компаниите, като същевременно 
се поддържа потреблението с оглед на продължаващата криза. Разходите по програмите обаче тежат изключително 
много върху правителствата и бюджетите им за социална сигурност. Например, общите разходи за програмата за 
частична безработица във Франция само от март до май се оценяват на 18,4 милиарда евро. В допълнение, тъй 

Европейски опит
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като специалните мерки за частична безработица в условията на COVID-19 са проектирани да предоставят доста 
щедра подкрепа по време на краткосрочен икономически шок, дългосрочното разчитане на такива плащания рискува 
да създаде морален риск и последващи икономически изкривявания. И накрая, променящото се въздействие на 
кризата не засяга еднакво всички сектори и това изисква прилагането на по-индивидуален подход.

Последните решения могат да бъдат категоризирани по следния начин:
• Временно удължаване на специалните мерки: някои държави удължиха специалните мерки заради COVID-19, 

приложени през март и април, до края на септември. Освен това бяха направени и някои изменения в схемите:
  - Подобрения: насочени към отстраняване на установени недостатъци, включително за опростяване на достъпа 

или намаляване на оперативните сложности;
  - Условия за достъп: модификации на условията за достъп на компаниите до схемите, включително непла-

щане на дивиденти на акционери или преразглеждане на политиките за забрана за уволнение;
 - Промени в обезщетенията: постепенно намаляване на обезщетенията за частична безработица и/или 

възстановяването на средствата за изплащаните от работодателите заплати;
   - Обучителни компоненти: необичайни за частични схеми за безработица, но осъзнавайки продължителния 

характер на кризата, някои страни добавиха към схемите и компоненти за обучение и преквалификация.
• Таргетиране на програмите: Взимайки предвид все по-диверсифицираните икономически резултати на раз-

личните сектори, някои страни започнаха да насочват специалните мерки за частична безработица към сектори, 
които продължават да бъдат сред най-засегнатите, например туризма или събитийния бизнес.

• Преходни разпоредби: Някои държави, които са имали програми за частична безработица и преди кризата с 
коронавируса, изготвиха подробен план за преминаване от специалните мерки, предприети през март, към условията 
и нивата на обезщетения от техните предишни програми. Други страни, които не са разполагали с такива схеми, 
започнаха да обсъждат преминаването на техните специални мерки към не толкова щедри дългосрочни програми.

Примери за последни промени в някои от страните 
В Австрия бяха въведени специални COVID-19 мерки за частична безработица за три месеца след началото 

на пандемията, които по-късно бяха удължени с още три месеца до септември. Решението за удължаване на про-
грамата беше придружено от някои опростявания на схемата, по-специално по отношение на броя на работните 
часове, изчисляването на обезщетението, а също и на възможността за прекратяване на трудовите взаимоотно-
шения при някои обстоятелства. Предвиждайки продължителни икономически затруднения в някои сектори и с цел 
установяване на по-дългосрочен хоризонт за планиране от страна на работодателите, на 1 октомври ще стартира 
нова схема за временна частична безработица за период от шест месеца. Изисквайки работно време между 30 и 
80 процента от нормалните часове на работа, схемата ще се фокусира и върху редица квалификационни мерки.

В Белгия схема за краткосрочна безработица е съществувала още преди коронавирусната криза, като обезще-
тенията са били достъпни  в случай на форсмажорни ситуации или икономически кризи, основани на непреодолима 
сила или икономически причини. След настъпването на кризата, дефиницията за форсмажорна ситуация, която 
осигурява по-лесен достъп до обезщетения, беше разширена, като бяха включени и всички заявления за отпускане 
на обезщетения, свързани с COVID-19. Подобна договореност за постепенно преминаване от форсмажорна към 
редовна схема при икономически трудности е въведена в Люксембург от юли, като се взеха специфични решения 
за всеки един от най-засегнатите сектори като туризма или събитийните индустрии. В Швейцария регламентите на 
съществуващата система ще се прилагат отново от 1 октомври, но се предвиждат някои преходни мерки до края на 
2021 г., включително намаляване на периода на изчакване за обезщетения и удължаване на максималния период 
на плащане от 12 до 18 месеца.

Франция също въведе специална краткосрочна трудова схема в началото на кризата. Като част от тази схема 
работодателят изплаща 70% от заплатата, която сума след това му се възстановява напълно от осигурителния 
фонд при безработица. Тъй като не се плащат никакви удръжки, това съответства на доход на заместване в рам-
ките на 84% за работниците. Въведени бяха и преходни условия към съществуващата дългосрочна система. От 1 
юни работодателят все още плаща 70%, но му се възстановява само 85% от сумата. От 1 октомври служителят ще 
получава само 60% от предишната си заплата за период от максимум шест месеца. След това, възстановената на 
работодателя сума също ще бъде допълнително редуцирана до 60%. Специалните преходни условия могат да се 
прилагат за определени сектори като туризма.
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Холандия въведе специална схема за частична безработица заради COVID-19 през март за 3 месеца, като тя 
беше удължена до края на септември. Заедно с удължаването бяха въведени нови условия, включително нераз-
пределение на дивиденти и създаване на форми за обучение на служителите. Уволненията вече са разрешени, но 
водят до намаляване на размера на възстановените на работодателите разходи за заплати.

Заключение
Схемите за частична безработица са един от най-ефективните механизми за запазване на заетостта и произ-

водствения капацитет на икономиката, за защита на нивата на доходите и за подкрепа на компаниите по време на 
кризата с коронавируса. Широкообхватни и щедри схеми бяха въведени в много страни веднага след началото на 
кризата през март и април, като те имаха за цел най-вече да поемат икономическия шок, причинен от ограниченията 
на пандемията.

Изправени пред продължителни икономически трудности и непрекъснато слабо търсене, засягащи редица сектори, 
страните са изправени пред въпроса как да адаптират условията си за частична безработица, за да подпомогнат 
по подходящия начин работодателите и работниците, да намалят разходите и да приведат схемите в съответствие 
с променящата се икономическа ситуация, без да създават ненужни зависимости.

http://www.issa.int

	Държавното обществено осигуряване в условия на пандемия и отговорът на осигурителната система за смекчаване на последствията
	Как социалното осигуряване в ЕС отговори на пандемията
	Изпълнение на бюджета за 2019 г. на фондовете, администрирани от НОИ
	Отпадането на дохода за „трите най-добри години“ е по-благоприятно за бъдещите пенсионери
	Виртуална и нереална трудова заетост в Гърция се сблъсква челно с практиката на ТП на НОИ в Благоевград
	Модернизиране на системите за дигитализация в НОИ
	за управление на знанието

