РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 534 - ПОД / 27.0 3.2017 г.

По силата на разпоредбата на § 4а, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО)през месец март 2011 г. е извършено
прехвърляне във Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО)насредствата
от „индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари
1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31
декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален
пенсионен фонд“. След обявяването на § 4а от ПЗР на КСО за противоконституционен с
решение на Конституционния съд № 7 от 31.05.2011 г., с цел уреждане на последицитее
приет текстът на § 4б от ПЗР на КСО,по силата на който, считано от 18.06.2011
г.,осигурителните правоотношения на посочената съвкупност от лица са възстановени, а
индивидуалните им партиди в съответните професионални пенсионни фондове са разкрити
отново. Прехвърлените в ДОО средства не са възстановени по партидите от посочената дата,
съгласно законодателното решение, а с § 4б от ПЗР на КСО (ДВ, бр. 60/2011 г.)се
регламентират редът, сроковете и условията, при които те могат да бъдат получени обратно
от осигурените,заедно с постъпилитеза тях до 17.06.2011 г.осигурителни вноски. Алинея 5 на
посочената норма предвижда, че ако не се осъществи някой от специалните случаи за пълно
или частично възстановяване на тези средства, теподлежат на връщанепри отпускане на
пенсия по чл. 168 от КСО.
С решение № 172-ПОД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН,
ръководещ управление “Осигурителен надзор”, е допълнено съдържанието на образеца на
годишно извлечение от индивидуалната партида за посочената категория лица, осигурени в
професионалните пенсионни фондове. С решението е предвидено отпечатването на
допълнителен текст в извлеченията, който съдържа пояснителна информация за извършеното
през 2011 г., на основание § 4а, ал.1 от ПЗР на КСО, прехвърляне на средствата от
индивидуалните партиди на същите лица от професионалните пенсионни фондове в ДОО, а
също така за последиците и правата им, произтичащи от това прехвърляне.
С изменението и допълнението на КСО, обн. ДВ бр. 98/2016 г., са направени промени
в разпоредбите на ал. 2 и 3 на §4бот ПЗР на КСО и е отменена алинея 6.Тези промени
налагат допълнителният пояснителен текст в образеца на годишно извлечение от
индивидуалната партида за осигурените в професионален пенсионен фонд лица от
разглежданата категория, да бъде актуализиран.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.123з, ал.1, т.2 от Кодекса за социално
осигуряване във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИХ:
1. ИЗМЕНЯМ съдържанието на ОБРАЗЕЦ № 1 на годишно извлечение от
индивидуална партида за осигурени лица във фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, утвърдено с решение № 1200-ПОД / 14.12.2006 г., изменено с

решение № 172-ПОД / 06.03.2012 г. и с решение № 120-ПОД / 29.02.2016 г., като текстът,
който се отпечатва вобособено каре, се изменя така:
(карето се отпечатва само в извлеченията, изпращани на осигурени в ППФ лица с прехвърлени към НОИ средства на
основание §4а, ал.1 от ПЗР на КСО,обявен за противоконституционен с Решение на Конституционния съд № 7 от
31.05.2011 г.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Напомняме Ви, че на основание §4а, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на
Кодекса за социално осигуряване (КСО) средствата, налични към 31.12.2010 г. в индивидуалната Ви
партида в професионален пенсионен фонд(ППФ), бяха прехвърлени във Фонд „Пенсии” на
държавното обществено осигуряване (ДОО) в Националния осигурителен институт (НОИ). За
периода от 01.01.2011 г. до 17.06.2011 г. Националната агенция за приходите (НАП) е превеждала
осигурителните Ви вноски (ако такива са били дължими) във Фонд „Пенсии” на ДОО. След
последната дата дължимите за Вас осигурителни вноски за ППФ постъпват отново в индивидуалната
Ви партида в ППФ, възстановена съгласно §4б от ПЗР на КСО, считано от 18.06.2011 г. (след
обявяването на §4а, ал.1 от ПЗР на КСО за противоконституционен).В случай че от 18.06.2011 г. до
края на отчетната година, за която се отнася това извлечение, не са постъпвали вноски във фонда на
Ваше име, то в партидата Ви няма налични средства.
Информираме Ви, че във връзка с прехвърлените Ви средства във Фонд „Пенсии”на ДОО на
основание§ 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, Вие разполагате по силата на § 4б от ПЗР на КСО със следните
права:
1. В случай че се пенсионирате при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и
възраст при навършване на общата пенсионна възраст), чл. 68а (пенсия за осигурителен стаж и
възраст в намален размер), чл. 69 (ранно пенсиониране) или чл. 69а от КСО, без да сте придобили
право на пенсиониране от ППФ (по чл.168),имате право да получите от НОИ еднократно 100% от
средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии” на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от
ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на
прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на
заявление от Ваша страна за възстановяването им.
2. В случай че Ви бъде определена трайно намалена работоспособност над89,99%, Вие имате
право да получите от НОИ еднократно 50% от средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии”на
ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за
ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в
срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.
3. В случай на смърт Вашите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи имат право да получат еднократно от НОИ средствата Ви, прехвърлени във фонд „Пенсии” на ДОО
на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и осигурителните вноски (дължими за ППФ),
постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до
6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.
4. Когато Ви бъде отпусната пенсия от ППФ по чл.168 от КСО,НОИ следва да преведе
обратно в индивидуалната Ви партида в ППФсредствата от Фонд „Пенсии” на ДОО,прехвърлени там
на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, както и постъпилите в НОИ от датата на прехвърлянето до
17.06.2011 г. вкл. осигурителни вноски (дължими за ППФ).Средствата се прехвърлят в 14-дневен
срок от уведомяването на Националния осигурителен институт за отпуснатата Ви от ППФ пенсия.
Освен горните права Вие може да упражнявате и другите си осигурителни права,
произтичащи от осигуряването Ви в настоящия ППФ, като се обърнете към
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

2. Карето по т.1. се отпечатва след полето „Състояние на индивидуалната партида към
31.12 (на отчетната година)” само в годишните извлечения, които се изпращат на
осигурените в професионален пенсионен фонд лица с прехвърлени към НОИ средства на
основание §4а, ал.1 от ПЗР на КСО, обявен за противоконституционен с Решение на
Конституционния съд № 7 от 31.05.2011 г.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
По производството не са дължими и не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ

