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ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ (1)

1. ПРАВО на  допълнителна пожизнена пенсия за старост.

• Осигурените лица в универсален пенсионен фонд (УПФ) придобиват
право на допълнителна пожизнена пенсия за старост когато
навършат възрастта по чл.68, ал.1 от КСО;

• По желание на осигуреното лице пенсията може да се получава една
година преди възрастта по чл. 68, ал.1, ако индивидуалната му
партида позволява да се отпусне пенсия, не по-малка от
минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст поминималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68, ал. 1;

• Първите осигурени лица в УПФ ще придобият право на допълнителна
пожизнена пенсия за старост в 2021 г. за жените и в 2024 г. за
мъжете.
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ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ (2)

• Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно
плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на
пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не
може да бъде по-малък от 20% от минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на
определянето му;

• Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с права
на наследници или без такива права;на наследници или без такива права;

• Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да включва
разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на
избрана от пенсионера възраст.
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ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ (3)

2. Гарантиран размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост.

• Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за
старост не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на
брутния размер на преведените от Националната агенция за
приходите осигурителни вноски за съответното осигурено лице;

• При желание на осигуреното лице, пенсионноосигурителните
дружества са задължени да предложат гарантиране на размера на

• При желание на осигуреното лице, пенсионноосигурителните
дружества са задължени да предложат гарантиране на размера на
първата допълнителната пожизнена пенсия за старост, изчислена на
база натрупаните средства по индивидуалната партида.
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ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ (4)
3. Фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

• За изплащане на отпуснатите пожизнените пенсии се създава фонд
като обособена сметка в рамките на УПФ, която не е част от нетните
активи на фонда и се води в лева;

• Фондът се създава при определяне на първата пожизнена пенсия от
пенсионноосигурителното дружество и се формира от прехвърлените
средства от индивидуалната партида на лицата, на които е определена
пожизнена пенсия, от прехвърлени средства от резерва запожизнена пенсия, от прехвърлени средства от резерва за
гарантиране изплащането на пожизнените пенсии при на недостиг на
средствата в него и от дохода от инвестирането им;

• От фонда се извършват и разходи за изплащане на пенсиите в
страната и разходи за придобиване и продажба на неговите активи.
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ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО 
ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА

• Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са
недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост,
но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на
стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги
получи разсрочено;

• Месечният размер на разсроченото плащане не може да бъде по-голям от
минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68,
ал. 1 и по-малък от 20 % от нейния размер;ал. 1 и по-малък от 20 % от нейния размер;

• Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от
трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж
и възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО, те се изплащат еднократно или разсрочено
за срок не по-дълъг от една година.
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ПРАВА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ
При смърт на пенсионер  на УПФ, наследниците му имат право на:

• дължимите средства, при пожизнена пенсия от УПФ с права на
получаване от наследниците;

• еднократно или разсрочено изплащане на остатъкът от средствата по
индивидуалната партида на пенсионера при разсрочено плащане;

• Когато пенсионерът, който получава разсрочено плащане, няма
наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в
универсален фонд се прехвърлят в резерва за гарантиране
изплащането на пожизнените пенсии ;
универсален фонд се прехвърлят в резерва за гарантиране
изплащането на пожизнените пенсии ;

• Когато пенсионерът, който получава пожизнена пенсия, няма
наследници, дължимите средства остават във фонда за изплащане на
пожизнени пенсии.
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ПЪРВА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ЗА ЛИЦЕ, 
ОСИГУРЯВАЩО СЕ НА СРЕДНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 

ДОХОД

(лв.)

Брутни 
постъпления 
от 

Гарантиран 
месечен 
размер на Натрупване в 

Месечен 
размер на 
първата 

20% от 
минималн
ия размер 
на 

Разсрочено 
месечно 

8

Година

от 
осигурителни 
вноски

размер на 
пожизнената 
пенсия

Натрупване в 
индивидуалната 
партида

първата 
пожизнена 
пенсия

на 
пенсията 
за ОСВ

месечно 
плащане за 
10 години

2021 6632,03 36,84 7 874,42 43,75 47,52 76,93
2024 8733,21 48,52 10 810,92 60,06 52,68


