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ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ 

 

1. "Дружество" - ще се използва по-нататък за "Пенсионноосигурителен институт"  АД. 

 

2. (изм. 29.06.2022 г.) "Правила" - навсякъде в текста ще се разбира Правила на Фонд за 

разсрочени плащания „Пенсионноосигурителен институт“. 

 

3. „Фонд" - ще се използва за управлявания от Дружеството Фонд за разсрочени плащания 

„Пенсионноосигурителен институт“. 

 

4.  „Заместник - председател на КФН" - заместник - председателя на Комисията за финансов 

надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на КФН. 

 

5. "Пенсионна схема" е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни 

задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи. 

 

6. "Технически лихвен процент" е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на 

пенсиите. 

 

7. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  "Статистически (актюерски) методи" са съвкупност от 

статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от 

бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на 

бъдещите пенсии от Дружеството. 

 

8. "Биометрични таблици" са статистически таблици, с информация за смъртност и 

предстояща продължителност на живота. 

 

9. (изм. 29.06.2022 г.) "Осигурено лице" е физическо лице, на чието име и в чиято 

индивидуална партида са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна 

пожизнена пенсия за старост в Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен 

институт" при условия и по ред, определени в КСО, Правилника за организацията и дейността 

на Универсален пенсионен фонд “Пенсионноосигурителен институт“  и сключения осигурителен 

договор. Осигурени лица са и лицата, за които са внасяни осигурителни вноски и които 

получават еднократно или разсрочено плащане от УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ или 

от Фонда за разсрочени плащания, управляван от „Пенсионноосигурителен институт“ АД. 

 

10. (изм. 29.06.2022 г.) „Наследници” са Наследниците по закон на лице, получаващо 

разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1 от КСО при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и 

чл. 5 – 10а от ЗН, на които се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на 

починалия при спазване на чл. 170 от КСО. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

КСО - Кодекс за социално осигуряване 

 

КФН - Комисия за финансов надзор 

 

НАП - Национална агенция за приходите 

 

НОИ - Национален осигурителен институт 

 

ДОО – Държавно обществено осигуряване 

 

Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН - (Доп. 09 08.2021 г.) "Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за 

начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на 

управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване 

и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от 

инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди и на 

аналитичните сметки във фонд за разсрочени плащания 

 

Наредба № 52 от 21.10.2016 г. на КФН – НАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина 

за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално 

осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества  

 

Наредба № 61 от 27.09.2018 г. на КФН – НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията 

към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на 

пенсионноосигурителните дружества  

 

Наредба № 69 от 15.06.2021 г. на КФН – НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021 г. за техническите 

лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и 

формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост  

 

Наредба № 70 от 29.06.2021 г. на КФН – НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията 

към фондовете за извършване на плащания 
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет на дейност. Наименование на фонда 

 

Чл. 1. (1) Тези Правила уреждат организацията и дейността на Дружеството по разсрочено 

изплащане на средства от Фонда за разсрочено плащане "Пенсионноосигурителен институт", 

наричан по-нататък за краткост Фонда. 

(2) Организацията и дейността на Фонда се извършват в съответствие с разпоредбите на КСО, 

подзаконовите актове за неговото прилагане, тези Правила и другите вътрешни актове, приети 

от дружеството съгласно изискванията на Кодекса и актовете по неговото прилагане. 

Чл. 2. (1) Наименованието на фонда е Фонд за разсрочени плащания „Пенсионноосигурителен 

институт" или съкратено ФРП „Пенсионноосигурителен институт". 

(2) Наименованието на Фонда може да се изписва на кирилица и на латиница. 

(3) (изм. 29.06.2022 г.) Седалището на Дружеството, управляващо Фонда за разсрочени 

плащания „Пенсионноосигурителен институт“ е град София, р-н Овча Купел. Адресът на 

управление е Република България, област София, Столична община, гр. София, п.к. 1618, бул. 

Цар Борис III №136 В. 

(4) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  Фондът за разсрочени плащания „Пенсионноосигурителен 

институт" е създаден  с решение на Съвета на директорите на  Дружеството, протокол  № 13 от 

30.09.2021 г. Фондът възниква от деня на вписването му в Регистъра на КФН за дружествата за 

допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове. Фондът е вписан в 

регистър „Булстат“, воден от Агенцията по вписванията, на 14.10.2021 г.  с единен 

идентификационен код по Булстат: 177530012 (Удостоверение изх. № 20211014102531). 

(5) Фондът за разсрочени плащания „Пенсионноосигурителен институт" се управлява и се 

представлява при взаимоотношенията си с трети лица от управителния орган на Дружеството. 

 

Учредяване и регистриране 

Чл. 3.  (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  Фондът за разсрочени плащания се създава с решение на 

СД на Пенсионноосигурителен институт“ АД Протокол № 13 от 30.09. 2021 г. 

1. Фондът за разсрочени плащания е обособено имущество, което се управляват и 

представляват пред трети лица единствено от „Пенсионноосигурителен институт “АД; 

2. С активи на Фонда не може да се изпълняват задължения на пенсионноосигурителното 

дружество и управляваните от него фондове, освен по сключените договори за разсрочено 

изплащане на средства; 

3. Задълженията към лицата, получаващи плащания от Фонда, не може да се изпълняват със 

средства на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“; 

4. Фондът за разсрочено изплащане се създава с решение на СД на „Пенсионноосигурителен 

институт“ АД при определяне на първото разсрочено изплащане на средства; 

5. Фондът се смята за учреден от постановяването на решението на КФН  за вписването му в 

регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор – решение . № 749-

ФРП от 12.10.2021 г.; 

6. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Фондът възниква от деня на вписването му в регистър БУЛСТАТ с 

единен идентификационен код 177530012; 

7. Фондът за разсрочени плащания се създава за неопределен срок; 

8. (изм. 29.06.2022 г.) Седалището на Дружеството, управляващо Фонда за разсрочени 

плащания е в гр. София, р-н Овча купел с адрес  бул. Цар Борис III 236 В. 
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ФОРМИРАНЕ НА ФОНДА.  РАЗХОДИ ОТ ФОНДА 

 

Чл. 4. Фондът се формира от: 

1. Прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, след допълването им при 

необходимост съгласно чл.131, ал. 2-5 от КСО (допълване до размера на брутните вноски), с 

които са сключени договори до края на третия работен ден след вписването на Фонда в 

регистър БУЛСТАТ; 

2. Средствата по индивидуалните партиди по смисъла на предходната т.1.1 се начисляват като 

задължение на УПФ към Фонда в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане  със 

съответното лице по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ сключването 

на договора; 

3. Начислените средства по предходната т. 1.2 се прехвърлят във Фонда по аналитичните 

сметки на съответните лица  до три работни дни след вписването на Фонда в регистър 

БУЛСТАТ; 

4. Средствата по партидите на лицата, с които са сключени договори след третия работен ден  

от вписване на Фонда в регистър Булстат, се прехвърлят по техните аналитични сметки във 

Фонда в деня на сключване на договора със съответното лице или най-късно на следващия 

работен ден след тази дата. Когато средствата се превеждат на следващия работен ден те се 

допълват по необходимост съгласно чл.131 от КСО и се начисляват като задължение на УПФ 

към Фонда в деня на сключване на договора по стойност на един дял, валидна за работния ден, 

предхождащ сключването на договора; 

5. Прехвърлените средства по реда на чл. чл.192б, ал. 7 от КСО; 

6. Дохода от инвестирането на средствата на фонда. 

 

Чл. 5.  Разходи от фонда: 

1. Разходите за разсрочено изплащане на средства са в размер на фактически извършените, 

но не повече от един лев на транзакция. В случай че фактически извършените разходи за 

разсрочените плащания надвишават този размер, Дружеството възстановява на фонда 

превишението на разходите. 

2. Разходите за изплащане на разсроченото плащане в чужбина са за сметка на получателя. 

 

Чл. 6. Във фонда се водят: 

1. аналитични сметки на лицата, чиито средства са прехвърлени, в които се правят записи за 

прехвърлените средства и изплатените суми на всяко лице; 

2. отделна аналитична сметка за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на 

разсрочените плащания. 

 

Чл.7. От фонда се изплащат: 

1. разсрочените плащания на лице, получаващо разсрочено плащане и дължимите средства на 

наследниците на починалите лица, получавали такива плащания; 

2. разходи за тяхното изплащане в страната; 

3. разходи за придобиване и продажба на активи на Фонда; 

4. таксата (0,5 на сто) по чл. 201, ал. 1, т. 3; от КСО; 

5. прехвърляне на  средства по реда на  чл. 192 б ал. 6, т. 1 и ал. 8 и чл. 170, ал. 9, т. 3 от КСО; 

6. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) не се извършват плащания, различни от предвидените в т. 1 –5. 
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Чл. 8. (1) При създаването, управлението и изчисляването на необходимия размер на 

средствата във фонда се прилагат съответно разпоредбите на чл. 192а, ал. 2 - 6, 9, 10, 12, 14 и 

18 от КСО; 

(2) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) В случай че при изчисляването при съответното приложение на 

чл. 192а, ал. 12, т. 1 от КСО размерът на средствата на фонда е: 

а) повече от 105 на сто от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени 

плащания, и техните наследници, превишението над 105 на сто може да се прехвърля в резерва 

по чл. 193а, ал. 1 от КСО. 

б) между 100 и 105 на сто от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени 

плащания, и техните наследници, превишението над 100 на сто остава във фонд. 

(3) В случай че при изчисляването при съответното приложение на чл. 192а, ал. 12, т. 1 от КСО 

размерът на средствата на фонда е по-нисък от размера на задълженията към лицата, 

получаващи разсрочени плащания, и техните наследници, дружеството допълва разликата със 

средства от резерва по чл. 193а, ал. 1 от КСО, а при недостиг на средства в него - със собствени 

средства. 

(4) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Когато през предходните 5 години средства от резерва по чл. 193а, 

ал. 1 от КСО са използвани за покриване на недостиг във фонда за разсрочено плащане, тези 

средства се възстановяват на резерва по чл.192а, ал. 1 от КСО до размера на превишението. 

 

Гаранции за изпълнението на задълженията. Ред и начин за покриване на недостиг във 

Фонда за разсрочени плащания 

 

Чл. 9.  (1) Изискуемият размер на средствата във Фонда към 31 декември на всяка година е 

равен на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания и техните наследници 

към тази дата. 

(2) Дружеството е длъжно по всяко време да поддържа достатъчно по размер средства във 

Фонда, с които да гарантира покритие на поетите рискове. 

(3) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Когато разликата между нетните активи на Фонда към 31 декември 

на съответната година и размера на задълженията на Фонда по чл. 9, ал. 2 от Наредба 70 на 

КФН за изискванията към фондовете за извършване на плащания е отрицателна, Дружеството 

допълва разликата по реда на чл. 192б, ал. 7 от КСО в срок до 31 март на следващата година. 

(4) Изискванията към формирането и поддържането на Фонда за разсрочени плащания, 

изчисляване на изискуемия размер на средствата в него и на превишението по чл.192б, ал. 6 

от КСО, допълването на фонда и освобождаване средства от него се определят с Наредба 70 

от 29.06.2021 г. на КФН за изискванията към фондовете за извършване на плащания. 

(5) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Когато превишението по предходната т. 4 надвишава 5 на сто от 

размера на задълженията по чл. 9, ал. 2 от Наредба 70 от 29.06.2021 г. на КФН за изискванията 

към фондовете за извършване на плащания Дружеството може да вземе решение за 

освобождаване на конкретен размер на средства от Фонда. 

(6) Освободените средства по т. 5 се отразяват в отделна сметка, отчитаща намалението на 

нетните активи на Фонда в резултат от прехвърлянето на средства в резерва по чл. 193 а ал. 1 

от КСО и не се отразяват върху салдото по аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО. 
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ПРАВО  НА РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА, РЕД, НАЧИН И 

СРОКОВЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 10. (изм. 29.06.2022 г.) Осигурените лица имат право на разсрочено изплащане на 

средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при следните 

условия: 

1. Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след 

допълване по реда на чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО, са недостатъчни за отпускането на 

допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3 от КСО, но надвишават 

трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от 

КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице 

има право да ги получи разсрочено. 

2. (изм. 29.06.2022 г.) Когато към датата на определяне на разсроченото плащане по ал. 1 

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 съгласно чл. 131, ал. 2 - 5 от КСО и плащането се определя въз основа на нея. 

 

Чл. 11. Разсрочените плащания се изчисляват въз основа на средствата по индивидуалната 

партида след допълването и до размера на сумата от брутните осигурителни вноски, ако тази 

сума е по-голяма от размера на партидата. 

 

Чл. 12. 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 по чл. 68, 

ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.  

 

Чл. 13. Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база 

сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски. Към момента на последното 

плащане сборът от него и всички предходни плащания не може да е по-малък от гарантирания 

размер по изречение първо.  

 

Чл. 14. Дружеството извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне във фонда за 

разсрочени плащания на натрупаните средства по индивидуалната партида или с допълнения 

размер на средствата по партидата в случаите, когато брутният размер на осигурителните 

вноски е по-голям от размера на партидата Средствата по партидата  се прехвърлят: 

1. в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане техният размер се определя, като 

наличният брой дялове по индивидуалната партида, съответно допълненият брой по чл. 7, ал. 

1, т. 2, в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане, се умножи по стойността на 

един дял, валидна за работния ден предхождащ деня на прехвърлянето или 

2. най-късно в работния ден, следващ датата на сключване на договора за разсрочено 

изплащане, като в този случай средства по индивидуалната партида на осигуреното лице, 

съответно допълненият размер на средствата в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, към датата на 

договора, се начисляват като задължение на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ към 

Фонда за разсрочени плащания, в деня на сключване на договора. Размерът на средствата се 

определя, като наличният брой дялове по индивидуалната партида, съответно допълненият 

брой по  чл. 7, ал. 1, т. 2  в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане, се умножи 

по стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на сключването на 
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договора. 

 

Чл. 15. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Предвидените разсрочени плащания, съответно 

актуализираните и преизчислените разсрочени плащания, не може да се променят, освен при 

извършване на актуализация и преизчисляване. 

 

Чл. 16. Разсроченото изплащане се извършва по План за изплащане, предложен от лице, 

получаващо разсрочено плащане и отразен в Договора за р5азсрочено изплащане. 

 

Чл. 17. Ред за отпускане на разсроченото плащане:  

(1) За отпускане на разсрочено плащане осигуреното лице подава заявление по образец на 

Дружеството, в което посочва избрания от него срок и период (план) на плащане. 

(2) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  Заявлението по ал. 1 се подава в офис на Дружеството лично от 

осигуреното лице или се изпраща в ЦУ на ПОИ чрез осигурителен посредник, упълномощен от 

Дружеството да приема заявления за разсрочено плащане. Заявлението може да бъде 

подадено и от упълномощено лице като към него се прилага изрично, писмено, нотариално 

заверено пълномощно. 

(3) (изм. и доп. 04.11. 2021 г., доп. 29.06.2022 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 

осигуреното лице или неговият пълномощник се легитимира, като представя официален 

документ за самоличност и се прилага удостоверение за банкова сметка на лицето. 

(4) Подписаното от осигуреното лице заявление, по ал. 1, се приема от служител на 

Компанията, който му поставя входящ номер и дата, и го регистрира в информационната 

система.  

(5) След регистрацията по ал. 4, в срок от три работни дни, Дружеството, на база на справка за 

размера на средствата по партидата, броя дялове по индивидуалната партида, , съответно 

допълнения размер на средствата в случаите по чл.7, ал. 1, т.2, и стойността на един дял към 

датата на изготвяне на справката, изготвя проект на Договор за разсрочено плащане. 

 

Чл. 18. (1)  Договорът за разсрочено изплащане съдържа: 

1. наименованието и единния идентификационен код на фонда за разсрочени плащания;  

2. номер, дата на сключване и влизане в сила, и срока на договора;  

3. наименованието, седалището, адреса на управление, данни за търговската регистрация, 

номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на 

„Пенсионноосигурителен институт“ АД;  

4. имената на лицето по документ за самоличност, ЕГН или аналогични данни и дата на 

раждане, за чуждестранното лице, номер, дата и място на издаване на лична карта или 

легитимационен документ на чужденец (вид, серия, номер, дата и място на издаване, срок на 

валидност), постоянен и настоящ адрес; 

5. план за извършване на плащанията; 

6. ред и начин на извършване на периодичните плащания;  

7. права на наследниците на лицето, получаващо плащането; 

8. ред и начин за предоставяне на информация на страните по договора;  

9. разходи по разсроченото изплащане;  

10. условия, ред и начин за изменение и допълнение, и за прекратяване на договора; 

11. гарантирания размер на плащането по чл. 13; 

12.  (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Към договора се прилага справката по т. 5; 
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(2) Лично от служител на Дружеството или чрез упълномощен осигурителен посредник, 

проектът на Договора по ал. 5 се предоставя на осигуреното лице, което, след като се запознае 

с неговото съдържание и ако е съгласно с размера, срока, периода и всички останали 

параметри на разсроченото плащане, посочени в проекта за договор, го подписва и лично или 

чрез съответния осигурителен посредник, го изпраща в ЦУ на Дружеството. 

(3) Юрисконсултът на Дружеството прави окончателен преглед на договора и го представя за 

подписване от Изпълнителните директори. 

(4) Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра – единият за осигуреното лице, а 

другият за Компанията. 

(5) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

(6) На основа на Договора Изпълнителните директори издават Нареждане до служителите, в 

чиито задължения влиза обслужването на пенсионните договори и договорите за разсрочени 

плащания. 

 

Изменение, допълнение и прекратяване на договора за разсрочено изплащане 

 

Чл. 19. (1) Изменения и допълнения на договора за разсрочено изплащане се извършват с 

допълнително писмено споразумение, подписано от страните по него.  

(2) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Измененията и допълненията в условията на Правилата по чл. 

144а, ал. 2, т. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 от КСО и промените, водещи до намаляване на 

събираната такса или увеличаване на разсрочените плащания по друг начин, се прилагат към 

лицата с отпуснати плащания и техните наследници, без да се сключват допълнителни 

споразумения с тях. 

(3) Влезлите в сила промени на нормативни актове, след сключването на договора за 

разсрочено изплащане, с които се създават императивни разпоредби относно неговото 

съдържание, стават част от съдържанието на договора, без да е необходимо подписването на 

допълнително споразумение към него.  

(4) Договорът за разсрочено изплащане се прекратява при:  

1. смърт на получателя на плащането;  

2. изтичане на срока на периодичното плащане.  

(5) Конкретната дата, от която се прекратява договора, по ал. 4 е както следва:  

1. в случаите по ал. 4, т. 1 – от датата на смъртта;  

2. в случаите по ал. 4, т. 2 – от първо число на месеца, следващ този, в който е изтекъл срокът 

на периодичното плащане.  

 

Срокове за отпускане и за изплащане на разсроченото плащане 

 

 Чл. 20.  (1) Разсроченото плащане се отпуска от първо число на месеца, следващ този, през 

който е сключен договорът за разсрочено изплащане. 

(2) Отпуснатото разсрочено плащане се изплаща от 10-то до 17-то число на месеца, за който 

се отнася:  

1. по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от 

Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ 

дейност на територията на страната, или, 

 2. чрез пощенски запис.  

(3) Когато изплащането на разсрочено плащане се извършва в чужбина, личната платежна 
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сметка по ал. 2, т. 1 следва да се води от лицензиран доставчик, съгласно законодателството 

на чуждата държава. 

 (4) Когато периодът на отпуснато разсрочено плащане е по-голям от един месец, то се изплаща 

от 10-то до 17-то число на последния месец от периода му.  

(5) Начина на изплащане по ал. 2, т. 1 или 2, който е избран от лицето, получаващо разсрочено 

изплащане, се посочва в договора за разсрочено изплащане.  

 

Преизчисляване на разсроченото плащане  

 

Чл. 21 (1) Лице, за което се прилага разсрочено плащане и продължава трудовата си дейност 

за която подлежи на осигуряване в УПФ, има право и може да подаде заявление, не повече от 

веднъж в една календарна година, за  преизчисляването му въз основа на натрупани суми от 

осигурителните вноски, или с част от тях, постъпили след сключването на договора за 

разсрочено изплащане.  

(2) На основа на Заявлението на лицето Дружеството издава Разпореждане за преизчисляване 

на разсроченото плащане, което съдържа:  

1. имената по документ за самоличност, ЕГН или аналогични данни и дата на раждане, за 

чуждестранно лице;  

2. дата и входящ номер на заявлението по ал. 1;  

3. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  размера на средствата, броя дялове по индивидуалната партида 

на осигуреното лице в УПФ, или част от нея, въз основа на която се извършва преизчисляването 

4. размера, срока и периода на разсроченото плащане след преизчисляването; 

5. началната дата на изплащане на преизчисленото разсрочено плащане.  

(3) Разпореждането се предоставя на осигуреното лице, с приложен вариант на Допълнително 

споразумение към Договора за разсрочено изплащане, който след като се запознае с неговото 

съдържание и ако е съгласно с размера, срока, периода и всички останали параметри на 

разсроченото плащане, го подписва и изпраща в ЦУ на Дружеството. 

(4) Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – единият за 

осигуреното лице, а другият за Дружеството. 

(5) Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца, през който е 

подадено искането. Средствата от партидата, въз основа на които е извършено 

преизчисляването, се прехвърлят от индивидуалната партида във Фонда за разсрочени 

плащания на датата или на първия работен ден след датата на подписване на Разпореждането 

по ал. 2.  

 

Условия и ред за актуализацията на разсрочено изплащане 

 

Чл. 22. (доп. 12.05.2022 г.) Разсроченото плащане се актуализира поне веднъж годишно към 01. 

Декември, като гарантираният размер по плащането не се променя. 

 

 Чл. 23. (1) Разсроченото плащане се актуализира в зависимост от реализираната доходност 

от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания, през периода, за който се 

отнася актуализацията, на годишна база.  

(2) Актуализацията на разсроченото плащане се извършва с не по-малко от 50 на сто от 

реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания 

през периода, за който се отнася. Конкретният размер на актуализацията се определя с 
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решение на СД на Дружеството 

(3) Размерът на разсроченото плащане може да се намалява в резултат на извършена 

актуализация само след изразходване на средствата от аналитичната сметка и не може да бъде 

по-нисък от гарантирания размер по чл. 13.  

 

СЧЕТОВОДСТВО НА ФОНДА 

 

Чл. 24. (1) Пенсионноосигурителното дружество води самостоятелно счетоводство на Фонда и 

му съставя отделен отчет. 

(2) Дружеството следва Счетоводна политика, разработена съгласно нормативната уредба и 

приета от СД на Дружеството. 

 

ТАКСА, СЪБИРАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО 

 

Чл. 25. (1) Дружеството събира такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда 

за разсрочени плащания в зависимост от периода, през който те са били управлявани от 

Дружеството, до 0,5 на сто годишно.  

(2) Таксата по ал. 1 се изчислява и начислява по ред и начин, определени в Наредба № 52 от 

21.10.2016 г. на КФН. 

 

ЦЕЛИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА 

 

Чл. 26. Принципи при инвестиране: 

(1) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Дружеството инвестира средствата на фонда в съответствие с 

дългосрочните интереси на лицата, получаващи разсрочени плащания и при спазване на 

принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация; 

(2) При инвестирането на средствата на фонда Дружеството е длъжно да: 

1. изпълнява правилата на фонда с оглед постигане на инвестиционната му цел, както и да 

спазва инвестиционните ограничения, предвидени в правилата, КСО и актовете по прилагането 

му; 

2. спазва правилата за управление на риска за фонда и да управлява риска, като постоянно 

наблюдава и оценява всяка инвестиция; 

3. третира равностойно и справедливо фонда, спрямо всички фондове, които управлява; 

4. предприема всички необходими действия, за да получи възможно най-добрия резултат за 

фонда, като взема предвид цената, разходите, срока, вероятността от изпълнение и сетълмент, 

обема и вида на сделката и всяко друго обстоятелство, свързано с нейното изпълнение; 

5. не допуска конфликт на интереси. 

 

Чл. 27. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.)  Инвестиционната цел на Фонда в средносрочен план, е да 

съхрани и увеличи в номинално изражение  договорените с лицата разсрочени плащания от  

Фонда. 

 

Чл. 28. Инвестиционни изисквания: Дружеството инвестира средствата на фонда за разсрочени 

плащания само във:  

1. финансови инструменти по ал. 1, т. 1 - 4, 6, 10 и 11 на чл. 176 от КСО; 

2. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) влогове по чл.176, ал. 1, т. 5 от КСО; 
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Чл. 29. Забрана за инвестиране: 

(1) Дружеството не може да инвестира средствата на фонда за разсрочени плащания във:  

1. финансови инструменти, издадени от Дружеството или от свързаните с него лица; 

2. финансови инструменти, издадени от банка попечител на фонд за ДПО или фонд за 

извършване на плащания, управляван от  Дружеството или лица, които се намират в тесни 

връзки с нея; 

3. влогове в банка, която е свързано лице с  Дружеството; 

4. (изм. 29.06.2022 г.) акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1, 

т. 12 от КСО и на алтернативен инвестиционен фонд по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО, управлявани 

от свързано с  Дружеството лице; 

5. финансови инструменти, които не са напълно изплатени. 

(2) Активите на фонда не могат да се придобиват от: 

1. Дружеството; 

2. свързани с Дружеството лица; 

3. друг управляван от Дружеството фонд за  ДПО или фонд за извършване на плащания; 

4. банка-попечител на фонд за ДПО или фонд за извършване на плащания, управлявани от 

Дружеството или от лица, които се намират в тесни връзки с нея; 

5. лице по чл. 123в, ал. 4 от КСО или от лица, които се намират в тесни връзки с него; 

6. колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, 

управлявани от свързано с  Дружеството лице. 

(3) Фондът за разсрочени плащания не може да придобива активи от лицата по ал. 2. 

(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 на чл. 29 от Правилата не се прилага в случаите на 

сключване на сделка на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на 

фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, 

признат и публично достъпен. 

(5) Дружество не може да извършва къси продажби и маржин покупки на финансови 

инструменти за сметка на фонда. 

(6) Дружество не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и за сметка 

на фонда финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 10 от КСО, чрез сделки, които съгласно 

правилата за търговия на съответния регулиран пазар подлежат единствено на регистриране 

на този пазар. Забраната не се прилага за сделки с акции - предмет на търгово предложение. 

 

Чл. 30. Инвестиции в един емитент: 

(1) Дружеството и управляваните от него фондовете за ДПО и фондовете за извършване на 

плащания не могат поотделно да притежават повече от 7 на сто от акциите с право на глас на 

един емитент.  

(2) Фондовете по ал. 1 не могат заедно да притежават 20 и над 20 на сто от акциите с право на 

глас на един емитент. 

(3) Дружеството и управляван от него фонд по ал. 1 не могат да придобиват акции, издадени от 

един емитент, и акции/дялове, издадени от едно предприятие за колективно инвестиране. 

(4) Фонд по ал. 1 не може да притежава повече от 7 на сто от акциите без право на глас на един 

емитент. 

(5) Фондовете по ал. 1 не могат заедно да притежават 20 и над 20 на сто от акциите без право 

на глас на един емитент. 

(6) Фонд по ал. 1 не може да притежава повече от 20 на сто от една емисия облигации. 
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(7) Дружество и управляваните от него фондове по ал. 1 не могат поотделно да придобиват 

повече от 15 на сто от акциите/дяловете на една колективна инвестиционна схема по чл. 176, 

ал. 1, т. 11 от КСО. В този случай ограниченията по ал. 1, 2, 4 и 5 на чл. 30 от Правилата не се 

прилагат. 

(8) (изм. 29.06.2022 г.) Дружество и управляваните от него фондове по ал. 1 не могат поотделно 

да придобиват повече от 7 на сто от акциите/дяловете на едно предприятие за колективно 

инвестиране по чл. 176, ал. 1, т. 11 и 13 от КСО. В този случай ограниченията по ал. 1, 2, 4 и 5 

на чл. 30 от Правилата не се прилагат. 

Чл. 31. Ограничения при инвестиране. 

(1) Не повече от 5 на сто от активите на фонда за разсрочени плащания може да бъдат 

инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение:  

1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от КСО; 

2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в" от КСО с инвестиционен 

кредитен рейтинг; 

3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка и стойността на 

нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп към същата 

банка; 

4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция 

по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея. 

(2) Общата стойност на инвестициите на фонда във финансови инструменти, издадени от 

дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може 

да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и: 

1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества 

от групата, и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и 

договорите за лихвен cyaп; 

2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен 

cyaп с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни 

връзки с дружества от групата. 

(3) Не повече от 10 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани в ценни книжа по 

чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г" от КСО. 

(4) Не повече от 10 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани в ценни книжа по 

чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д" от КСО. 

(5) Не повече от 15 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани в ценни книжа по 

чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО, като не повече от 5 на сто от активите може да са в облигации, 

издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар. 

(6) Не повече от 20 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани във финансови 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО. 

(7) Не повече от 15 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани във финансови 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО. 

(8) Не повече от 20 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани във финансови 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 11 от КСО. 

(9) Не повече от 5 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани във финансови 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО, като не повече от 1 на сто от активите на фонда 

може да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във 

вземания. 
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(10) Не повече от 5 на сто от активите на фонда може да се инвестират във влогове в една 

банка. 

(11) Не повече от 5 на сто от активите на фонда може да се инвестират в дялове на колективни 

инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество. 

(12) Не повече от 20 на сто от активите на фонда може да са деноминирани във валута, 

различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния 

риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179Б от КСО. 

Чл. 32. Дружеството не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка 

на фонда за разсрочени плащания или да бъде гарант на трети лица с активи на фонда. 

Чл. 33. Сделки за намаляване на инвестиционния риск. 

(1) За намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонда за извършване на 

плащания, Дружеството може да сключва сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението 

на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок. 

(2) Сделки по ал.1 са:  

1.сделки с фючърси, търгувани на регулирани пазари в държави членки или на официални 

пазари на фондови борси, или на други организирани пазари в трети държави, функциониращи 

редовно, признати и публично достъпни, които са посочени в наредба на КФН. 

2. сделки с опции: 

2.1.  търгувани на регелирани пазари в държави членки или на официални пазари на фондови 

борси, или на други организирани пазари в трети държави, функциониращи редовно, признати 

и публично достъпни, които са посочени в наредба на КФН; 

2.2.  извънборсово търгувани, насрещна страна по които е банка, която подлежи на надзор от 

страна на компетентен орган от държава членка или от друга държава, посочена в наредба на 

КФН; 

3. форуърдни валутни договори; 

4. лихвени суапови сделки. 

 

МЕТОДИ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА 

 

Чл. 34.  (1) Фондът се води в лева. Оценката на активите и пасивите на фонда се извършва 

към края на всеки календарен месец  

(2). СД на ПОИ приема правила за оценка на активите и пасивите на Фондове в съответствие  

с изискванията на Наредба 9 от 19.11.2003 г на КФН.  

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ СМЕТКИ ВЪВ ФОНДА ЗА РАЗСРОЧЕНИ 

ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 35. Общи положения 

1. Аналитичната сметка на лице, което получава плащания от Фонда за разсрочени плащания, 

се открива в деня на прехвърляне на средствата по чл. 11 от настоящите Правила. 

2. Аналитичната сметка се закрива при: 

2.1. прекратяване на Договора за разсрочено изплащане; 

2.2.  еднократно изплащане на наследници на лице, получавало разсрочено плащане от Фонда 

за разсрочени плащания. 

3. Въвежда се термин с наименование „леводен“. Под 1 „леводен“ се разбира: престой в 

Аналитичната сметка на 1 лев за 1 ден. 
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4. Фондът за разсрочени плащания се състои от Аналитичните сметки на лицата и една 

обособена Аналитична сметка в рамките на фонда, в която се прехвърлят средствата от 

доходността от инвестиране на средствата на Фонда, които не са разпределени по 

аналитичните сметки на лице, получаващо разсрочено плащане при годишното им 

актуализиране.  

 

Изисквания към воденето на аналитичните сметки 

 

Чл. 36 1. Аналитична сметка във Фонда за разсрочени плащания се открива в деня на 

прехвърляне на средствата по партидата (или с увеличението на партидата до размера на 

брутните вноски, ако той е по голям от партидата, и съдържа: 

1.1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице или съответните данни за чужди 

граждани; 

1.2. номер и дата на Договора за разсрочено изплащане на средства,  

1.3. (изм. 29.06.2022 г.) дата и размер на прехвърлените във Фонда средства по партидата на 

лицето (Партидата на лицето допълнена с разликата между сумата от брутните осигурителни 

вноски, ако тази сума е по-голяма от размера на партидата) и информация за средствата във 

връзка с преизчисляване на разсроченото плащане; 

1.4. дата и размер на изплатени средства от аналитичната сметка; 

1.5. гарантиран размер на разсроченото плащане; 

1.6. брой леводни, съответстващи на изплатените средства; 

1.7. (доп. 29.06.2022 г.) размер на средствата, с които аналитичната сметка е увеличена при 

годишната им актуализация и информация за средствата във връзка с преизчисляване на 

разсроченото плащане; 

1.8.  друга информация. 

2.  Аналитичната сметка се води в лева и в нея се правят записи за прехвърлените средства и 

изплатените суми на всяко лице. 

3. Записите по аналитичните сметки се извършват от служители, определени с писмена 

заповед на изпълнителните директори на Дружеството.  

4. В аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО се отразяват: 

4.1. доходът, с който не е увеличен размерът на  разсрочените плащания по чл. 167а, ал. 1 от 

КСО и на наследниците на лица с такива плащания по реда на чл. 169в, ал. 1 и 3 и ал. 5, 

изречение първо и чл. 170, ал. 6 от КСО; 

4.2. периодът, за който се отнася неразпределеният доход по т. 4.1; 

4.3. сумата, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от 

КСО; 

4.4. периодът, във връзка с който е използвана сумата по т. 4.3; 

4.5. извършените операции за заделяне на средствата по т.4. 1 и използване на средствата по 

т.4. 3 и техните дати; 

4.5.салдото по аналитичната сметка. 

5. Доходът по т. 4.1 възлиза на частта от доходността от инвестиране на средствата на фонда 

за разсрочени плащания, с която не са увеличени плащанията, изразена в лева. 

6. Сумата по т. 4.3 представлява отрицателната доходност от инвестиране на средствата на 

фонда за разсрочени плащания, с която не са намалени плащанията, изразена в лева. 

7. Салдото по т. 4.6 е равно на разликата между сумите по т.4.1. и 4.3 не може да бъде по-

малко от нула. 
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Извлечение от аналитичната сметка 

 

Чл. 37. Информационната система на Дружеството се изгражда по начин, позволяващ 

изготвянето на извлечения за състоянието на аналитичните сметки на лице, получаващо 

разсрочено плащане с посочени данни към определена дата. Дружеството е длъжно: 

1. да предоставя на лице, получаващо разсрочено плащане, при поискване, информация 

относно постигнатата реална доходност по техните аналитични сметки. 

2. да изпраща безплатно на лицата, които получават плащания от фонда за разсрочени 

плащания, до 31 май всяка година извлечение от аналитичните сметки по чл. 192б, ал. 3 от 

КСО, по които се водят техните средства за предходната календарна година, както и да им 

предоставя информация за техните аналитични сметки при поискване. 

3. При  поискване да издаде на всеки лице, получаващо разсрочено плащане уникален 

идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в аналитичната сметка, 

по която се водят неговите прехвърлени средства и да му позволява да извършва справки и да 

проследява осигурителната си история. 

4. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок 

на лице, получаващо разсрочено плащане, съответно на наследник на лице, получаващо 

разсрочено плащане, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или 

на електронен носител. 

 

РЕД И НАЧИН ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕДОСТИГ ВЪВ ФОНДА.  

 

Чл. 38. 1. Дружеството  по всяко време поддържа достатъчно по размер средства във фонда, 

отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите осигурителни 

рискове. 

1.1. Изискуемият размер на средствата във фонда за разсрочени плащания към 31 декември 

на всяка година е равен на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания по 

чл. 167а, ал. 1 от КСО, и към техните наследници към тази дата. 

1.2. Задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО, и 

към техните наследници са равни на дължимите плащания към лицата, получаващи 

разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО, и към техните наследници след последната 

им актуализация съгласно чл. 169в, ал. 1, 3 и 5 и чл. 170, ал. 6 от КСО и последното 

преизчисляване на разсрочените плащания по чл. 169г от КСО. 

1.3. Изчисляването на изискуемия размер по т. 1 се извършва преди внасянето на отчета на 

фонда за разсрочени плащания по чл. 186а от КСО за месец декември на годината, за която 

се отнася изчисляването. 

1.4. Изчисленията и заверките на размерите по 1.1.-1.-4. Се правят от Отговорния актюер на 

Дружеството. 

2. Превишението по чл. 192б, ал. 6 от КСО е равно на положителната разлика между нетните 

активи на фонда за разсрочени плащания към 31 декември на съответната година и 

задълженията по т. 1.2. 

3. Когато разликата между нетните активи на фонда за разсрочени плащания към 31 декември 

на съответната година и размера на задълженията по т.1.2 е отрицателна, Дружество допълва 

разликата със средства  от Резерва за гарантиране на брутния размер на вноските в УПФ, а 
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при недостиг на средства в него – от собствени средства в срок до 31 март на следващата 

година. 

4. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Когато превишението по чл. 38. т.2 надвишава 5 на сто от размера 

на задълженията по т.1.2, Дружеството може да вземе решение за освобождаване на средства 

от фонда за разсрочени плащания. В решението се посочва конкретният размер на средствата, 

които се освобождават от фонда. 

5. Освободените средства по реда на т.4 се отразяват в отделна сметка, отчитаща 

намалението на нетните активи на фонда за разсрочени плащания в резултат от 

прехвърлянето на средства в резерва по чл. 193а, ал. 1 от КСО, и не се отразяват върху 

салдото по аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО.  

6. Освобождаването на средствата по т.4 и възстановяването на средствата по чл. 192б, ал. 8 

от превишението по чл. 192б, ал. 6, т. 2 от КСО се извършва в срок до 31 март на годината, 

следваща годината, за която е изчислено превишението. 

7. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) При допълването на разлика по т.3 преведените средства във 

фонда за разсрочени плащания от резерва по чл. 193а, ал. 1 от КСО с източник постъпления 

по т.4 от предходни периоди се отразяват в сметката по т. 5. 

8. Средствата могат да се използват само за покриване на недостиг във фонда за разсрочени 

плащания. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

Чл. 39. (1) За целите на разсроченото изплащане на средства Дружеството създава и учредява  

Фонд за разсрочено изплащане; 

(2) В случаите когато при получаване на право на разсрочено плащане размерът на брутните 

осигурителни вноски е по голям от размера на партидата на лицето, да допълни партидата до 

размера на брутните осигурителни вноски със средства от създадения резерв за покриване на 

този недостиг; 

(3) При получаване на право на разсрочено изплащане на средства да информира лицата, 

получили правото за условията, при които могат да ги получават, за техните права в качеството 

им на лице, получаващо разсрочено плащане, както и за правата на техните наследници; 

(4) Към момента на сключване на договор за разсрочено изплащане да предостави на лице, 

получаващо разсрочено плащане: 

4.1. Информация за размера на средствата по индивидуалната му партида в това число на 

сумата от брутните осигурителни вноски на лицето; 

4.2. При поискване от лицето, към датата на  подаване на Заявление за разсрочено изплащане, 

да му представи заверено копие от правилата на Фонда. 

(5) На лицата избрали да получават разсрочено плащане да разкрие и води аналитични сметки; 

(6) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Да актуализира поне веднъж годишно, разсроченото плащане, 

като гарантираният размер не се променя; 

(7) (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Да актуализира разсроченото плащане  с не по-малко от 50 на 

сто от превишението на реализираната доходност от Фонда за разсрочено изплащане, 

постигнато през периода, за който се отнася; 

(8) Да осигури правото на достъп на лице, получаващо разсрочено плащане до техните 

аналитични сметки. Ежегодно, до 31 май, да изпраща, на всеки лице, получаващо разсрочено 

плащане с аналитична сметка, годишно извлечение за движението по  сметката; 
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(9) Да обработва личните данни на осигурените лица  и техните наследници при спазване на  

изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, закона за защита наличните 

данни и подзаконовата нормативна уредба; 

(10) При преобразуване или прекратяване на Дружеството, дружеството, управляващо 

съответния фонд, в който се е влял или с който се е слял Фондът за разсрочени плащания 

(ПОИ) задължително уведомява лицата, получаващи разсрочено плащане за прехвърлянето в 

новия фонд в едномесечен срок от датата на прехвърлянето. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 40. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Лицето е длъжно: 

1. Да информира Дружеството във възможно най-кратък срок за всяка промяна в личните  си 

данни, които са необходими за изплащане на средствата (смяна на лична карта, закриване на 

банковата сметка, по която  дружеството е превеждало средствата; смяна на адрес; смяна  

телефон за контакти и други аналогични обстоятелства); 

2. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Незабавно да информира Дружеството в случай на нередовно 

(или неспазване на договорения срок) получаване на разсрочените плащания. 

 

Чл. 41. Лицата имат право да: 

1. получат информация за всички права определени  съгласно изискванията на законовата и 

подзаконова нормативна уредба на допълнителното пенсионно осигуряване; 

2. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) изберат начина на получаване на информацията по т.1.  – по 

електронен път, включително по електронна поща, на траен носител или чрез интернет 

страница на пенсионноосигурителното дружество, или на хартиен носител. Когато съответното 

лице не е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя му се 

предоставя на хартиен носител; 

3. получат, при поискване, информация относно постигнатата реална доходност по техните 

аналитични сметки;  

4. им бъде издаден, при поискване, уникален идентификатор, който да им осигурява 

електронен достъп до данните в тяхната аналитична сметка и да им позволява да извършват 

справки, и да проследяват осигурителната си история;  

5. получат, при поискване, в 7-дневен срок, копие от електронен документ в електронното им 

досие, на хартиен или на електронен носител;  

6. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) да подават сигнали и жалби относно грешки, пропуски и нарушения 

в дейността на служителите на Компанията, както и срещу отказ да им бъде издадено копие от 

документ по т. 5; 

7. сигнализират Попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на Компанията.  

 

ПРАВА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ 

 

Чл. 42. (1) При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане, остатъкът от дължимите му 

плащания се изплаща еднократно на неговите наследници по закон, при съответно прилагане 

на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на 

низходящите на лицето, получаващо разсрочено изплащане, които са починали след него, се 

изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните. 

(2) След смъртта на лице, получаващо разсрочено плащане, неполучената сума се актуализира 
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по реда за актуализация, до извършване на дължимото плащане на съответния наследник.  

(3) Отказът от наследството на починалия не лишава наследниците от правата им по ал. 1.  

(4) Получаването на средства по ал. 1 – 2 не се счита за приемане на наследство. 

(5) Когато лицето няма наследници по ал. 1 дължимите средства се прехвърлят във Фонд за 

изплащане на пожизнени пенсии „Пенсионноосигурителен институт“, а когато такъв не е 

създаден – в резерва на Дружеството за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.  

(6) Освен посочените в ал. 1 – 4 права, наследниците на лице, получавало разсрочено плащане, 

имат правата и задължения съгласно чл. 37, т. 1, 2, 5, 6 и 7. 

 

РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ 

РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ФОНДА ЗА РАЗСРОЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ И НА ТЕХНИТЕ 

ННАСЛЕДНИЦИ. 

 

Чл. 43.  Изисквания към предоставяната информация:  

1. Информацията се предоставя на лицата по техен избор по електронен път, включително по 

електронна поща, на траен носител или чрез интернет страницата на 

пенсионноосигурителното дружество, или на хартиен носител. Когато съответното лице не е 

направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на 

хартиен носител.  

2. В случаите, когато е предоставена информация по електронен път, по искане на съответното 

лице информацията се предоставя и на хартиен носител.  

3. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Дружеството запознава лицата, които възнамеряват да сключат 

договор за разсрочено изплащане, с правилата на Фонда, и  им предоставя при поискване 

заверено копие от Правилата.  

4. Дружество, при поискване, издава на лице, получаващо разсрочено плащане уникален 

идентификатор, който му осигурява електронен достъп до данните в аналитичната му сметка. 

и  му позволява да извършва справки.  

5.  Дружеството, при поискване, предоставя в 7-дневен срок на лице, получаващо разсрочено 

плащане, съответно на наследник на лице, получаващо разсрочено плащане, копие от 

електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител. 

6.  При преобразуване на Фонда за разсрочено изплащане лицата, получаващи плащания от 

него, се уведомяват за преобразуването 

7. (изм. и доп. 04.11. 2021 г.) Всяко тримесечие, до 10-о число на следващия го месец,  

Дружеството публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на 

инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти на Фонда за предходния 

месец. Информацията се изготвя по данни към края на предходния месец.  

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА 

 

Чл. 44. Изменения и допълнения на Правилата се правят при условие че: 

1. Има промени в законодателната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване, които 

се отнасят и за Фондовете за изплащане на средства; 

2. Има промени в подзаконовата уредба на допълнителното пенсионно осигуряване, които се 

отнасят и за Фондовете за изплащане; 

3. Има съществени обективни промени в структурата и състава на осигурените лица и 

обществени нагласи , насочени към конкретно формулирани обосновани  искания. Посочените 
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промени могат да се правят само при условие, че не противоречат на законовата и 

подзаконовата нормативна уредба; 

Чл. 45. (изм. и доп. 04.11. 2021 г. изм. 29.06.2022 г.) Измененията и допълненията на Правилата 

се приемат с решение на Съвета на директорите на Дружеството, като в такива случаи: 

1. правата на лицата, получаващи плащания, и на техните наследници и поетите от 
Дружеството задължения към тях се запазват, освен ако със съответното лице бъде 
договорено друго при спазване на чл. 169а, ал. 3 от КСО. Измененията и допълненията в 
условията по чл. 144а, ал. 2, т. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 от КСО и промените, водещи до 
намаляване на събираната такса или увеличаване на плащанията по друг начин, се прилагат 
към лицата с отпуснати плащания и техните наследници, без да се сключва допълнително 
споразумение с тях. 
2. Дружеството оповестява правилата на фондовете за извършване на плащания и техните 
изменения и допълнения на своята страница в интернет в деня на приемането им. 
3. Дружеството представя в КФН решението на Съвета на директорите за приемане на 
изменения и допълнения в правилата на фонда и изменените правила в срок три работни дни 
от вземане на решението. 
 

(нов 29.06.2022 г.) ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

 

Чл. 46. (нов 29.06.2022 г.) (1) При изплащането на разсрочено изплащане от Фонда за 

разсрочени плащания, инвестиционният риск се покрива посредством изискването за 

гарантиран размер на съответните плащания, изчислен съобразно чл. 13.  

(2) При изплащането на разсрочено плащане от Фонда за разсрочени плащания се покрива 

осигурителен риск смърт, като правата на Наследниците са подробно уредени в чл. 42.  

Чл. 47. (нов 29.06.2022 г.) Дружеството подържа по всяко време достатъчно по размер средства 

във Фонда за разсрочени плащания, отговарящи на цялостната му дейност, с които гарантира 

покритие на поетите осигурителни рискове. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. (изм. и доп. 04.11. 2021 г., доп. 12.05.2022 г., изм. 29.06.2022 г.) Тези правила са приети на 

основание чл. 144а, ал. 1 от КСО, с решение на Съвета на директорите на 

„Пенсионноосигурителен институт“ АД по протокол № 13 от 30.09.2021 г., изменени и 

допълнени с Протокол № 16 от 04.11.2021 г., допълнени с Протокол № 8 на СД от 12.05.2022 

г., изменени и допълнени с Протокол № 12 от 29.06.2022 г и влизат в сила считано от датата 

на приемането им. 

§ 2. (1) При създаването си по реда на чл. 192б, ал. 1 и 5 във връзка с чл. 192а, ал. 2 – 5 от КСО 

фондът за разсрочени плащания се формира от средствата на осигуряваните в УПФ 

„Пенсионноосигурителен институт” , лица, с които са сключени договори за разсрочено 

изплащане, до края на третия работен ден, след съответното вписване на фонда в регистър 

БУЛСТАТ.  

(2) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, след допълването им при 

необходимост, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Правилника на УПФ „Пенсионноосигурителен 

институт“, се начисляват като задължение на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ към 

Фонда за разсрочени плащания, в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане 

със съответното лице, по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ 

сключването на договора.  
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(3) Начислените средства по ал. 2 се прехвърлят във фонда за разсрочени плащания, по 

аналитичните сметки на съответните лица, до три работни дни след вписването на фонда в 

регистър БУЛСТАТ. 

§ 3. При спазване на принципите по чл.175 от КСО „Пенсионноосигурителен институт” АД може 

да не прилага ограниченията по чл. 31 от настоящите Правила в срок до 12 месеца от 

учредяването на Фонда за разсрочени плащания. 

§ 4. (изм. 29.06.2022 г.) Дружеството оповестява правилата на Фонда, както и за направени 

изменения и допълнения в тях на своята страница в интернет в деня на приемането им. 

 

 

 

 

Адриан Димов                  Славейко  Гергинов 

    Изпълнителен Директор           Изпълнителен Директор 


