
СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И 
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

У К А З А Н И Я

КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ  НА ПЕНСИОНЕН ФОНД

Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.

І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
 - Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
 - Осигурени лица без вноски за годината – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигу-
рителна партида.
Пенсионери – лица, които получават лична или наследствена допълнителна  пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване ($ 1, ал. 2, 
т. 12 от ДР на КСО).

ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД  – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили ця-
лата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени 
и лицата, които имат право да се  пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към 
Националния осигурителен институт.

ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ  ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/. 
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по лични договори – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд) - прехвърлените средства от Сребърния фонд за лицата по чл. 124а от КСО. 
ІV.  ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.
Осигурителните плащания са сума от: 
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия – за професионалните фондове тук ще се посочат и сумите прех-
върлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО .
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на 
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд. 

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРОтчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Показатели Код на реда Отчет
а б 1

І. Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица 6310

С периодични или еднократни вноски 6311
Без вноски за годината 6312

Пенсионери 6320
Общо за група I 6300
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой) 6400
ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)

Осигурителни вноски, получени по лични договори 6510
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател 6520
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител 6530
Получени суми от друг пенсионен фонд 6540
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд)* 6550

Общо за група III 6500
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)

Периодични пенсионни плащания 6610
Еднократни  плащания през годината на лица, придобили право на пенсия 6620

в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по чл. 69б от КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО 6621
Еднократно изплатени суми на осигурени лица 6630
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд 6640
Прехвърлени суми към ДФГУДПС (Сребърен фонд) за лицата по чл.4б от КСО 6650
Прехвърлени суми към НОИ за лицата по чл.4в от КСО** 6660

Общо за група IV 6600

*по арг. чл. 129, ал. 14 от КСО
** по арг. чл. 129, ал. 13 и 17 от КСО 


