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I. Преизчисляване на пенсиите на 

работещите пенсионери 
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Два начина за преизчисляване на пенсиите 

на работещите пенсионери - чл. 102 от 

Кодекса за социално осигуряване (КСО) и 

чл. 21 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж (НПОС): 

- служебно от НОИ без заявление; 

- по заявление на пенсионера. 

Преизчисляване след пенсиониране 
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Преизчисляване след пенсиониране 

Основни 

характеристики  

Служебно 

преизчисляване 

Преизчисляване по 

заявление 

Периодичност Веднъж годишно Веднъж годишно 

Дата на 

преизчисляване 

От 1 април на съответната 

година (пенсионерът да 

не е подал заявление до 

тази дата) 

От първо число на 

месеца, следващ месеца 

на подаване на 

заявлението - в годината 

на подаването му, и от 

същата дата всяка 

следваща година 
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Преизчисляване след пенсиониране 

Основни 

характеристики  

Служебно 

преизчисляване 

Преизчисляване по 

заявление 

Данни въз основа 

на които се 

извършва 

преизчисляването 

1. С допълнително 

придобития от пенсионера 

осигурителен стаж: 

- в периода след 

отпускането / последното 

преизчисл. на пенсията;  

- за времето до 31 

декември, вкл., на 

календарната година, 

предхождаща 

преизчисляването. 

1. С допълнителните 

осигурителен стаж и 

осигурителен доход: 

- в периода след 

отпускането / последното 

преизчисл. на пенсията; 

- за времето до датата на 

преизчисляването; 

- без дохода – ако не е по-

благоприятно за 

пенсионера. 
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Преизчисляване след пенсиониране 

Основни 

характеристики  

Служебно 

преизчисляване 

Преизчисляване по 

заявление 

Данни въз основа 

на които се 

извършва 

преизчисляването 

2. Осигурителният стаж се 

зачита по данните: 

- подадени от осигурит., а 

за самоосигуряващите се 

лица - данните за 

внесените от тях 

осигурителни вноски; 

- налични в инф. система 

на НОИ към 1 март на 

годината, в която се прави 

преизчисляването. 

2. Осигурителният стаж и 

осигурителният доход се 

зачитат по данните: 

- подадени от осигурит., а 

за самоосигуряващите се 

лица - данните за 

внесените от тях 

осигурителни вноски; 

- налични в инф. система 

на НОИ до датата на 

преизчисляването. 
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Преизчисляване след пенсиониране 

Основни 

характеристики  

Служебно 

преизчисляване 

Преизчисляване по 

заявление 

Данни въз основа 

на които се 

извършва 

преизчисляването 

3. Пенсионерът трябва да 

е придобил поне един ден 

осигурителен стаж през 

предходната календарна 

година, за да бъде 

включена пенсията в 

съвкупността за служебно 

преизчисляване. 

3. Ако не са налични 

данни за допълнително 

придобити осигурителен 

стаж и осигурителен 

доход в последната 

година – отказва се 

преизчисляване и 

заявлението губи сила. 
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Заварени заявления за ежегодно преизчисл., 

подадени през 2019 и 2020 г. (§ 7г ПЗР КСО): 

- за преизчисляване с осигурителен стаж – 

губят действието си от 01.01.2021 г.; 

- за преизчисляване с осигурителен стаж и 

доход – запазват ежегодното си действие. 

 

Преизчисляване след пенсиониране 



II. Промяна на осигуряването от 

УПФ към фондовете на ДОО и 

възобновяване на осигуряването 

в от ДОО в УПФ  

11 



Влияние на осигуряването в универсален 

пенсионен фонд (УПФ) върху размера на 

трудовите пенсии, отпуснати от държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 

- по-нисък размер на вноската за фонд 

„Пенсии“/“Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО 

- конкретните периоди на осигуряване в УПФ. 
12 

Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 



Индивидуалният коефициент (ИК) се намалява: 

- за месеците, през които лицето е осигурявано в 

УПФ; 

- с доход, определен на базата на съотношението 

за съответния месец между размерите на 

осигурителните вноски за УПФ и за фонд 

"Пенсии" на ДОО (за трета категория труд, за 

лицата, родени преди 1 януари 1960 г.) 
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Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 



ИК не се намалява, когато при отпускане на 

пенсията: 

- лицето е с променено осигуряване по чл. 4б КСО; 

- възобновило е осигуряването си в УПФ - за 

месеците, през които е било с променено 

осигуряване и не е било осигурено в УПФ; 

- средствата му от УПФ са прехвърлени/подлежат 

на прехвърляне във фондовете на ДОО. 
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Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 



Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 

1. Временна възможност до 30 юни 2021 г.: 

1.1. за промяна на осигуряването от УПФ; 

1.2. пенсиите за осигурителен стаж и възраст, 

отпуснати с намален индивидуален 

коефициент (ИК), да бъдат преизчислени без 

намаление на коефициента 
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Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 

2. Промени в сроковете за упражняване 

правото на лицата да променят 

осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“ 

на ДОО, и обратно – да възобновят 

осигуряването си от фонд на ДОО в УПФ  

(чл. 4б и чл. 124а КСО) 
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Период, в който лицето 

навършва изискуемата за 

него пенсионна възраст по 

чл. 68, ал. 1 КСО 

Срок преди навършване на възрастта по 

чл. 68, ал. 1 КСО, в който лицето може да 

упражни правото си на избор за промяна 

и за възобновяване на осигуряването 

01.01.2022 – 31.12.2025 г. до 1 година преди навършване на възрастта 

01.01.2026 – 31.12.2030 г. до 2 години преди навършване на възрастта 

01.01.2031 – 31.12.2035 г. до 3 години преди навършване на възрастта 

01.01.2036 – 31.12.2037 г. до 4 години преди навършване на възрастта 

от 01.01.2038 г. до 5 години преди навършване на възрастта 

Промяна на осигуряването УПФ-ДОО 



III. Промени в начина за 

намаление на ИК при 

изчисляване размера на 

държавните пенсии 

18 
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Кодекс за задължително обществено осигуряване (архив): 
 

Чл. 127.  (Обн. - ДВ, бр. 110 от 1999 г.) (1) (В сила от 1.01.2002 г.) 

Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален 

пенсионен фонд лицата, родени след 1 януари 1960 г., ако са 

осигурени при условията и по реда на дял първи. 

... 

(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се 

намалява на базата на съотношението между размерите на 

осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд и за фонд 

"Пенсии" по ред, определен с акт на Министерския съвет. 

  

 

Контекст 
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Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (архив): 
 
Чл. 21а.  (Нов  - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) (1) При определяне на индивидуалния 

коефициент съгласно чл. 70 КЗОО на лицата по чл. 127, ал. 3 КЗОО 

осигурителният доход за периода след 31 декември 2001 г. се намалява с 

коефициент, представляващ среднопретегленото съотношение между 

осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване и 

вноската за фонд "Пенсии" за съответния период. 

(2) Среднопретегленото съотношение по ал. 1 се намира, като вноската за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване се раздели на вноската за 

фонд "Пенсии" за съответния период и получените съотношения се умножат по 

броя на месеците, за които се отнасят.  Сборът на получените произведения се 

разделя на общия брой на месеците, включени в периода. 

  

  

 

Контекст 



Контекст 
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(%) 
Размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на лице, работещо 

при условията на трета категория труд 

Съотношение вноска вноска за УПФ/ вноска за фонд "Пенсии" 

За лице, родено преди 1 януари 1960 г. 

За лице, родено след 31 декември 1959 г. и осигурено в УПФ 
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Промяна в начина за намаляване на 

индивидуалния коефициент при изчисляване 

на размера на трудовите пенсии на лицата, 

родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в 

УПФ - в сила от 01.09.2021 г.  

(чл. 70 КСО, § 7д ПЗР на КСО, чл. 21а НПОС) 

 

Промени при намалението на ИК 



Промени при намалението на ИК 
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1. В размера на вноската за фонд „Пенсии“ 

за периода 2009 г. - 2015 г. вкл. се включва и 

трансферът от държавния бюджет в размер 

12 на сто върху сбора от осигурителните 

доходи на всички осигурени лица (чл. 70, ал. 

10, т. 3 КСО); 

 



Промени при намалението на ИК  
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2.  Взема се предвид броят на месеците, през 

които лицето е осигурявано в универсален 

пенсионен фонд, спрямо общата продължителност 

на осигурителния му стаж (чл. 70, ал. 19 КСО).  

Чл. 21а, ал. 2 и 3 НПОС - взема се съотношението 

между общия брой месеци с осигуряване в 

универсален пенсионен фонд и общия брой 

месеци с осигуряване в ДОО. 

 



Промени при намалението на ИК 

25 

Определяне на месеците с осигуряване в 

УПФ и във фонд „Пенсии“ / „Пенсии за 

лицата по чл. 69“ на ДОО: 

     Взема се предвид всеки календарен месец, 

за който са внесени или дължими 

осигурителни вноски, а по отношение на СОЛ – 

за който са внесени дължимите авансови 

осигурителни вноски (чл. 21а, ал. 4 НПОС) 



Промени при намалението на ИК 

26 

Общият брой месеци с осигуряване във фонд 

„Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за 

лицата по чл. 69“ на ДОО, зачетени за 

осигурителен стаж, не може да надхвърля 

общия брой месеци за календарното време 

– и при двете методики за изчисляване на ИК 

(чл. 21а, ал. 5 НПОС) 

 



Промени при намалението на ИК 

27 

§ 7д от ПЗР на КСО – пенсионерът може да 

поиска преизчисляване на трудовата пенсия, ако 

е отпусната с начална дата до 31 август 2021 г., 

вкл., с ИК, намален по реда на КСО. На 

преизчисляване подлежат както пенсиите, ИК на 

които е определен по „старата методика“, така и 

пенсиите с ИК по „новата методика“. 



Промени при намалението на ИК 
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Промени в „старата методика” за изчисляване на 

индивидуалния коефициент 

За определяне на среднопретегленото съотношение по 

чл. 70, ал. 10, т. 1 КСО, се прилага следната формула: 

 

𝑆𝑃𝐾𝑛𝑒𝑤 =
 𝑓𝑗𝑗 ∗ 𝑝𝑗

𝑛
∗

𝑛

𝑚 −𝑚1
=
 𝑓𝑗𝑗 ∗ 𝑝𝑗

𝑚 −𝑚1
 

 



Промени при намалението на ИК 
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Промени в „старата методика” за изчисляване на 

индивидуалния коефициент 

Въз основа на определения SPKnew, индивидуалният 

коефициент на лицата се изчислява по следната 

формула: 

       𝐼𝐾 =  
𝐼𝐾1∗𝑚1+𝐼𝐾2∗𝑚2

𝑚1+𝑚2
 

 



Промени при намалението на ИК 
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Промени в „новата методика” за изчисляване на 

индивидуалния коефициент 

Формулата за изчисляване е следната: 

 

𝐼𝐾 =
 

𝐿𝑀𝑂𝐷𝑖 ∗ (1 − 𝑓𝑖 ∗ 𝑛1/𝑚)
𝑆𝑀𝑂𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

 𝑥𝑖/𝑦𝑖𝑛
𝑖=1

 

  

 



Промени при намалението на ИК 
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• Актуализирана електронна услуга 

„Изчисляване на прогнозна пенсия” 

• Актуализирани Методики за изчисляване на 

индивидуалния коефициент 



Краткосрочни ефекти 

• Допълнителен разход за пенсии: 

– 2021 г. – 2,3 млн. лв. 

– 2022 г. – 29,9 млн. лв. 

– 2023 г. – 65,4 млн. лв. 

– 2024 г. – 109,5 млн. лв. 

• Средно увеличение на основния размер от около 50-60 

лв. за първите кохорти пенсионери 

• ВАЖНО: Ефектът е различен за всеки пенсионер – зависи 

от особеностите на трудовата му кариера!!! 

32 



Средно- и дългосрочни ефекти 

33 



Изводи 

• Разпоредбата относно намалението на стойността 

на ИК за осигурените в УПФ съществува от близо 

две десетилетия. 

• Промените в стойността на намалението на ИК има 

връзка с решенията относно размерите на 

осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и УПФ. 

• При изчисляване размерите на пенсиите, НОИ 

прилага действащото законодателство. 

34 



Изводи 

• Промяната в начина на изчисляване на ИК води до 

повишаване на размерите на новоотпуснатите 

пенсии за трудова дейност 

• Финансовият ефект върху ДОО в краткосрочен 

план не е голям.  

• В средно- и дългосрочен план (2040-2050 г.) 

ефектът върху разходите ще се увеличи, след 

което ще започне да намалява. 

35 



Изводи 

• Стойността на редукцията на ИК зависи от дела на 

годините осигуряване в УПФ спрямо общия брой 

години осигуряване. 

• За хората, които ще се пенсионират след 2050 г., 

редукцията ще бъде около 25% (при запазени 

параметри на текущото законодателство). 

36 
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Благодарим за вниманието! 
 

 

 

 

Любомира Язаджиева – директор на дирекция „Пенсии“, НОИ 

Драгомир Драганов – директор на дирекция „Анализ, планиране, прогнозиране“, НОИ 
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