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

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

Изх. № ……………..  

Дата ........................... 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

Относно: Ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и 

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

 

 

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

представяне на ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с 

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

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

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

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

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

лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки, възлизат на 53 006 985 лв.: 

 

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

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

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

събрание от 13 март 2020 г., към 31 май 2020 г. НОИ е изплатил компенсации в общ размер на 52 

509 582 лв. на 6 096 работодатели за 100 358 наети лица1. Разходите за сметка на бюджета на фонд 

„Безработица“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). 

 

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

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

относно предотвратяване разпространението на COVID-19 включващи закупуването на хигиенни 

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

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

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

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

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

разходи са съответно 109 638 лв. и 3 600 лв. Разходите за сметка на бюджета на НОИ. 

 

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

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

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

април, за сметка на разходите за персонал от бюджета на НОИ. Отчетените допълнителни разходи 

 

1 Тъй като за някои работодатели има повече от едно плащане на компенсации в рамките на периода, е елиминирано двойното броене. Същото се 

отнася и за броя на наетите лица. С двойно броене броят на работодателите съответно е 8 502, а на наетите лица – 131 522 лица. 
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за заплати и възнаграждения на персонала са в размер на 302 560 лв., а дължимите осигурителни 

вноски за сметка на НОИ с 81 604 лв. Направените разходи за изплащане на допълнителни 

възнаграждения на служителите на първа линия са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

бюджета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020).  

 

Изразходваните средства, свързани с мерките за преодоляване и предотвратяване на 

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

държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019 г., изм. ДВ. 

бр. 34 от 9 Април 2020 г.). 

 

 

  ЗА УПРАВИТЕЛ:      /П/ 
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