
Важна информация за промените в КСО, касаещи осигурените в Универсален 

пенсионен фонд (УПФ): 

 

 

Видове плащания от УПФ: 

- пожизнена пенсия - в случай че натрупаните средства по партидата са достатъчни за 

отпускане на пенсия в размер не по-малко от 15 на сто от минималната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст (за 2021 г. - над 45 лв.). Може да избирате между: пожизнена 

пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и 

пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване 

на избрана от пенсионера възраст; 

- разсрочено изплащане на натрупаната сума – в случай че натрупаните средства по 

партидата са повече от размера на три минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст 

(за 2021 г.- 900 лв.), но не са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия 

за старост. Минималният размер на месечното плащане е 45 лв., а максималният - 300 лв. ; 

- еднократно изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена 

пенсия за старост - в случай че натрупаните средства по партидата са по-малко от размера 

на три минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст (за 2021 г.- 900 лв.); 

 

 

 

Промяна в сроковете за взимане на решение за прехвърляне на средствата от УПФ 

към фонд „Пенсии“ 

 

• Лицата, осигурени в УПФ, на които не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж 

и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 за отпускане на пенсия от 

УПФ до 31.12.2021 г. включително, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да 

упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален 

пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на 

държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

 

• Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да 

променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно 

във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на 

осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1: 

- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1. 



Преизчисляване на отпуснати пенсии 

• Лицата, на които е отпусната пенсия за трудова дейност от ДОО до 31.08.2021 г. 

включително с намален индивидуален коефициент съгласно чл.70 от КСО, поради 

осигуряване в УПФ, могат да поискат преизчисляването ѝ като подадат заявление до 

съответното ТП на НОИ през периода от 01.09.2021 г. – до 30.09.2022 г. 

 

• Лицата, на които е отпусната пенсия за трудова дейност от ДОО до 31.12.2020 г. 

включително с намален индивидуален коефициент съгласно чл.70, ал.10 от КСО, поради 

осигуряване в УПФ, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването на 

пенсията без намален коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си 

партида в УПФ във фонд „Пенсии“, съответно "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО. 

Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващ 

фонда, в който лицето е осигурено, чрез ТП на НОИ, което изплаща пенсията. 

 

 

Промяна в сроковете за взимане на решение за възобновяване на осигуряването в 

УПФ 

• След изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1 лицата, които са избрали 

да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", 

съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", може да изберат да възобновят 

осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1: 

- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1;  

- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди 

възрастта им по чл. 68, ал. 1; 

- след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1. 


