
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В УПФ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ 

РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА 

Право на еднократно или разсрочено изплащане на средства при 
придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост. 

 

1. Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, 
включително след допълване и до размера на сумата от брутни 
осигурителни вноски, ако тя е по-голяма от партидата, са недостатъчни за 
отпускането на допълнителна пожизнена пенсия но надвишават 
трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст от ДОО, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено. 

2. Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от 
трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, получавана от ДОО, те се изплащат на лицето еднократно 

3. Когато към датата на определяне на еднократното или разсроченото 
плащане средствата по индивидуалната партида са по-малко от сумата на 
брутния размер на постъпилите осигурителни вноски за съответното лице, 
индивидуалната партида се допълва до тази сума от Резерва на 
Дружеството за гарантиране на сумата от брутния размер на преведените 
осигурителни вноски  на  

Размери на разсрочените плащания 

1. За изплащане на разсрочените плащания Дружеството, създава Фонд 
за разсрочени плащания. Фондът работи по свой Правила.  

2. Дружество извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне във 
фонда за разсрочени плащания на натрупаните средства по 
индивидуалната партида след допълването и съгласно т.3 на 
предходния раздел. 

3. Във Фонда се водят аналитични сметки на лицата, чиито средства са 
прехвърлени, в които се правят записи за  прехвърлените суми и 
изплатените средства. 

4. Месечният размер на разсроченото плащане към датата на 
определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на 
пенсията за осигурителен стаж и възраст, получавана от ДОО и по-
малък от 15 на сто от нейния размер. 

5. Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, 
изчислен на база сумата на брутния размер на преведените 
осигурителни вноски  

6. Предвидените разсрочени плащания, съответно актуализираните и 
преизчислените разсрочени плащания, не могат да се променят, освен 
при извършване на актуализация и преизчисляване.  

  

. Актуализация и преизчисляване на разсрочените плащания  

1. Когато лице, сключило договор за разсрочено изплащане, започне или 
продължава да упражнява трудова дейност, за която подлежи на 
осигуряване в универсален пенсионен фонд, му се разкрива нова 
индивидуална партида във фонда с постъпването на първата 
осигурителна вноска след сключването на съответния договор. 



2. Разсроченото плащане  се преизчислява по искане на лицето веднъж 
годишно в случай, че след пенсионирането си то продължава да работи 
на трудов договор, а по искане на лицето натрупаните средства по 
партидата по смисъла на предходната т.1 се превеждат във Фонда за 
изплащане на пенсии и на тази основа пенсията се преизчислява 

3. Разсроченото плащане  се актуализира веднъж годишно в зависимост от 
реализираната доходност  на средствата във Фонда на годишна база и с 
не по-малко от 50 на сто от реализираната доходност за периода 

4. Размерът на разсроченото плащане може да се намалява само след 
изразходване на средствата по аналитичната сметка на лицето, но не по-
малко от гарантирания размер (брутния размер на преведените 
осигурителни вноски) 

 

Начин на разсрочено изплащане на средства   

1. Разсроченото плащане се извършва по банков път по банкова сметка 
посочена от пенсионера. 

2. Разходите по разсроченото изплащане са за сметка на Фонда за 
разсрочени плащания, а в случаите когато извършените разходи надвишават 

1 лев на трансакция, Дружеството възстановява  на Фонда превишението 

 

Права на наследниците на починал пенсионер 

При смърт на пенсионер, получаващ разсрочени плащания, на наследниците му 

по закон, съгласно чл.170, ал.2 от КСО,  се изплаща еднократно настоящата 

стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното 

плащане  

 

Процедури за получаване на разсрочени плащания 

1. Осигурено лице, което отговаря на условията, посочени в началото на 
настоящата информация и желае да получи разсрочено плащане, 
чрез упълномощен от Дружеството осигурителен посредник или 
служител на ПОИ, подава до Дружеството Заявление за получаване 
на разсрочено плащане (по образец) 

2. Преди подписване на договор за разсрочено плащане  лицето, при 
поискване, може да получи копие от Правилата на Фонда за 
разсрочени плащания 

3. Подписаното заявление, заедно с приложените към него необходими 
документи, се изпраща в ЦУ на „Пенсионноосигурителен институт“ за 
по-нататъшна обработка и изготвяне на проект на Договор за 
разсрочено изплащане на средства. 

4. Проектът на Договор се предоставя лично или чрез осигурителен 
посредник на лицето за подписването му, след което се изпраща в ЦУ 
на ПОИ за подписване на договора от Изпълнителните директори на 
Дружеството. 


