РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Информация за заверката на формуляр „Декларация живот“ от
страна на украински пенсионери
На основание чл. 9 от Споразумението между Националния осигурителен
институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика
на Украйна за прилагане на Договора между Република България и Украйна за
социално осигуряване за извършване на паричните плащания, лицата, които
пребивават на територията на другата държава, следва един път в годината (през
ноември) да заверят двуезичен формуляр „Декларация за живот“, който да
изпратят до компетентната институция, която извършва плащанията.
В тази връзка, Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява
украинските пенсионери в България, които все още не са изпратили в Пенсионния
фонд на Украйна (ПФУ) заверен формуляр „Декларацията за живот“ (образец
БГ/УКР 5), изискващ се за изплащането на пенсиите им през 2022 г., да се явят
лично за заверка на формуляра в териториалното поделение на НОИ по
местоживеене, след което да изпратят същия на адрес:
ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАIНИ
ВУЛ. БАСТIОННА 9
01601 КИIВ - 14
УКРАIНА
Лицата, които не разполагат с посочения образец, могат да се снабдят с него
от интернет-страницата на НОИ - рубрика „За клиента“/„Формуляри“/„Формуляри и
образци по регламенти“/„Образци на декларация за продължаване изплащането на
български пенсии на лица, живеещи в други държави“/„Декларация за живот по
Договора между Република България и Украйна за социално осигуряване“.
На основание чл. 8 от Споразумението, пенсиите се изплащат всяко
тримесечие за изминалия тримесечен период въз основа на изплащателен списък,
който се изпраща до компетентната институция по местоживеенето на пенсионера
до 20-о число на последния месец на тримесечието.
В тази връзка, изплащателният списък с информация за украинските пенсии,
които подлежат на изплащане в България за първото тримесечие на 2022 г. следва
да бъде изпратен от ПФУ до НОИ в срок до 20.03.2022 г.
Като се има предвид необходимото време за доставяне по пощата,
пенсионерите, които не са изпратили през месец ноември 2021 г. декларация или
по-късно, следва да я заверят и изпратят през месец февруари тази година.

