
Обр. УП-1

Вх. № .............................................20....г.

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………..........

             

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И ДОБАВКА/И

Част I. Данни за заявителя на пенсия (законния представител / упълномощеното лице)
Заявител:

....…………………………………………………………………...  ЕГН/ЛНЧ:

постоянен/настоящ адрес
гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
роден/а …………….. г.,  лична карта/паспорт серия … №………………… издадена на ……………… г. от МВР
гр. .........…….....….......
адрес за кореспонденция
гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
електронна поща:......................... телефон № ........................................
Законен представител:
....…………………………………………………………………....  ЕГН/ЛНЧ:
постоянен/настоящ адрес

гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
роден/а …………….. г.,  лична карта/паспорт серия … №………………… издадена на ……………… г. от МВР
МВР гр. .........…….....….......
адрес за кореспонденция
гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
електронна поща:......................... телефон № ........................................
Упълномощено лице:
....………………………………………………………………….............  ЕГН: 
постоянен/настоящ адрес

гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
роден/а …………….. г.,  лична карта/паспорт серия … №………………… издадена на ……………… г. от МВР
МВР гр. .........…….....….......
адрес за кореспонденция
гр./с. ….……………..........…ул./обл. .......................................…...…….….........……№…… пощ. код 
електронна поща:......................... телефон № ........................................
     

Господин Директор,
Заявявам, че желая да ми се отпусне     лична  1         пенсия и/или добавка от починал съпруг/а за …………………....
                                                               наследствена                          

Следващите данни се попълват при заявление за наследствена пенсия или добавка от починал съпруг/а:
Наследници на …………………………………...............………………………........  роден/а на …………… ..….. г.
починал/а на …………………… г.,  получавал/а пенсия № ………………..................
1 …………………….…, ЕГН …..……………, жив.в гр./с. ………………,ул.…...…………№…..п.к.
    
2 ……………………....., ЕГН ……………….., жив.в гр./с. ………………,ул.…...…………№…..п.к.
   
3 ……………………....., ЕГН ……..…………, жив.в гр./с. ………………,ул.…...…………№…..п.к.
     
4 …………………..…..., ЕГН …………..……, жив.в гр./с. ………………,ул.…...…………№…..п.к.
   

дата ........................ г.
Подпис на заявителя
за пенсия

Подпис на подателя 
на заявлението

За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
1. Ненужното се зачертава



Желая пенсията да се изплаща чрез пощенска станция на постоянен/настоящ адрес1

гр./с........….…………….…ул./обл. .....................................…......…...…….….………№…… пощ. код
или да се превежда по безсрочна лична банкова сметка1 
IBAN … … … … … … … … … … … … … … … … …    BIC (код) … … … … … … 
     

ДЕКЛАРИРАМ, че:
 Получавам1  друга пенсия .............……................................................................................................................................................
Не получавам                    (посочва се друга българска пенсия или пенсия, дължима от друга държава, посочва се и държавата)

Имам  1 осигурителен стаж, придобит в друга държава    ...............................................................................................................
Нямам                                                                                                                                             (да се посочи и държавата)

Имената  ………..…………….….……..… и …........................................................... и ………......................…………...... са мои

Не съм встъпил/а в нов брак. Не съм осиновен (детето/децата не е/са осиновено/и) от други родители1. 

Уведомен/а съм, че НОИ не носи отговорност във връзка с дейността на банката, в която е сметката за получаване
на пенсията.
Избирам за целите на изчисляване на размера на пенсията осигурителния доход за следните три последователни
години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г.:
от ................................. г. до .............................. г.

Част II. Опис на документите
н
о
м
ер
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о 
ре
д

Вид, номер и дата на документа, от кого е издаден и местонахождение
(трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение обр. УП-3 / УП-30,
военно-отчетна книжка, съдебно решение, копие от експертно решение на дете/съпруг, за
когото са полагани постоянни грижи и не са осигурени, копие от акт за раждане на дете,

удостоверение обр. УП-2 и други документи за установяване правото и размера на пенсията)

1 2

А. Документи за осигурителен стаж

дата ........................ г.
Подпис на заявителя
за пенсия

Подпис на подателя 
на заявлението

За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

1. Ненужното се зачертава



Б. Други документи

У-ние УП-2 № …....….. от …...…… 20…. г., издадено от .......................………….......…................................. 
гр./с. …..................…...…..

У-ние УП-2 № …....….. от …...…… 20….г., издадено от .......................…………......................…................... 
гр./с. ….....................……..

У-ние УП-2 № ....…….. от …...…… 20…. г., издадено от .......................…………................…........................ 
гр./с. ….....................……..

Осигурителна книжка

Удостоверение за стаж, издадено от чужда осигурителна институция (удостоверение от НОИ за стаж, 
придобит в друга държава)

Заповед за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение за лицата по чл. 69 КСО и § 4, ал. 3 от 
ПЗР на КСО ..............................................................................................................................................

Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК ..........................................................................................

дата  ..................... г.
Подпис на заявителя
за пенсия

Подпис на подателя 
на заявлението

За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Допълнителни пояснения по част I
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж заявлението за пенсия може да

се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на
детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от
Административнопроцесуалния кодекс лице или по електронен път до териториалното поделение
на Националния осигурителен институт  по постоянен или настоящ адрес на заявителя.  Заявление за
пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се
подава  и  чрез  ръководителя  на  мястото  за  лишаване  от  свобода,  съответно  на  мястото  на
задържане под стража.

Когато  заявлението  се  подава  от  упълномощено  лице  –  родител,  съпруг/а,  дете,  адвокат,  се
представя пълномощно без нотариална заверка. За лицата по чл. 32 от Гражданско-процесуалния кодекс
(родител, съпруг/а,  дете) в пълномощното се посочва родствената връзка.  Пълномощното се прилага
към пенсионното досие.

Когато заявлението се подава от  упълномощено лице, извън представителството по закон или
горепосочения  кръг  лица,  е  необходимо  пълномощното  да  е  с  нотариална  заверка  на  подписа.  В
случай че в пълномощното се съдържат и други упълномощавания, в пенсионното досие се прилага
копие на пълномощното, заверено от длъжностното лице, приемащо заявлението за пенсия. 
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