
Подробно описание на практика “Административни електронни услуги, свързани с 

дългосрочните обезщетения (пенсиите)” 

 Състояние преди внедряване на практиката: При подаването на заявление за 

отпускане на пенсия и/или добавка, подаване на заявление за преизчисляване на пенсия и 

подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адреса на пенсионера 

беше необходимо лицето лично или чрез упълномощено лице да подаде необходимите 

документи в териториална структура на НОИ или по пощата. 

 Предложение за промяна: Промяната беше инициирана от административното звено в 

НОИ, което ръководи дейността по отпускане и изплащане на пенсиите – дирекция “Пенсии“. 

 Внедряване на промяната: Изготвено е задание, съвместно от експерти от Дирекция 

„Пенсии“ и Дирекция„ИСМБП“. То е предоставено на разработчика на услугата. След 

разработване на услугите, те са публикувани и са достъпни за бенефициентите чрез публичното 

приложение на Административната информационна система (АИС) на НОИ в Интернет-

страницата на института. Оторизацията на ползвателя на услугата става чрез ПИК (Персонален 

Идентификационен Код), издаван от НОИ или квалифициран електронен подпис (КЕП).  

 Разходи и ползи от внедряването на практиката: Допълнителни разходи за 

реализация на услугата не бяха необходими, т. к. с външния разработчик на услугата НОИ има 

сключен годишен договор за абонаментна поддръжка и развитие на АИС на НОИ.. В 

приложение към договора е определен точен набор от нови електронни административни 

услуги за разработване през годината, с фиксирани срокове в рамките на абонаментния 

ангажимент. Определени са срокове за предоставяне на заданията от страна на НОИ и 

за предоставяне за тестване на готовите разработени услуги от страна на Изпълнителя 

(разработчика), така, че да се спазят сроковете за внедряване. Предвидени са гъвкави 

възможности при необходимост от допълнителни разработки и отстраняване и 

допълване на вече внедрените. 

Ползите от внедряването на административните електронни услуги, които са включени 

в предложената добра практика, са безспорни както за администрацията, така и за нейните 

клиенти. Те са свързани с една от основните дейности на НОИ – администриране на 

дългосрочните обезщетения (пенсии). Чрез използването на иновативни е-решения се намалява 

административната тежест върху гражданите, като се избягва необходимостта от подаване на 

документите на място в администрацията. Подадените електронни заявления се завеждат 

автоматично в АИС на НОИ и това съкращава времето за тяхната обработка, като се намалява 

работата по входирането на документите. Тази практика се състои от три безплатни  

административни услуги: 



1. Подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка – в този случай се 

осигурява възможност за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка 

по електронен път. След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя на 

услугата се изпраща съобщение, което съдържа информация за входящ номер — 

уникален регистров индекс (УРИ) от деловодната система на НОИ. С издадения УРИ 

се удостоверява стартирането на производството по отпускане на пенсията и/или 

добавката. При прието заявление със сканирани документи, служителят от 

териториалното поделение на НОИ уведомява лицето за представяне на оригинални 

документи с препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в 2-

месечен срок от датата на уведомяването те не са представени, длъжностното лице, на 

което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане 

въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО. Тази 

услуга още със стартиране през месец април предизвика инетерес и до 23 октомври 

2014г има подадени 26 заявления.  

Административната услуга е разработена по начин, който улеснява потребителя при 

заявяването и. Началният екран съдържа описание на услугата: 

 

В него се указват и необходимите документи, описва се хода на услугата и начините на 

получаване: 



 

След като потребителя се запознае с описанието, чрез натискане на бутон „Заяви“ се 

визуализира формата за попълване: 

 

В хода на попълване е дадена възможност за прочитане на инструкциите за попълване. 



 

След попълване на формата на заявлението и проверка по желание на потребителя чрез 

бутон „Провери“. Чрез натискане на бутон „Изпрати“ се извършва чрез ПИК (Персонален 

Идентификационен Код), издаван от НОИ или квалифициран електронен подпис (КЕП) и 

попълненото заявление автоматично се входира в АИС на НОИ, с което се стартира 

вътрешната процедура за обработка: 

 

2. Подаване на заявление за преизчисляване на пенсия – тази административна услуга 

е особена полезна за лицата, получаващи пенсия, но продължаващи да работят. Тя 

осигурява допълнителна възможност за подаване на заявление за преизчисляване на 

пенсия по електронен път. След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя 

на услугата се изпраща съобщение, което съдържа информация за входящ номер — 

уникален регистров индекс (УРИ) от деловодната система на НОИ. С издадения УРИ се 

удостоверява стартирането на производството по преизчисляване на пенсията. При 

прието заявление със сканирани документи, служителят от териториалното поделение 

на НОИ при необходимост уведомява лицето за представяне на оригинални документи с 

препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в 2-месечен срок от 

датата на уведомяването те не са представени, длъжностното лице, на което е 



възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа 

на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване, налични в Регистъра на осигурените лица в НОИ. Услугата е 

ефективна, т. к. за по-голямата част от заявленията преизчисляването на пенсията е въз 

основа на данните от Регистъра и не се налага представяне на оригинални документи, 

т.е. производството се извършва веднага. Тази услуга се радва на най-голям интерес от 

включените в практика услуги. От стартирането и през април месец тази година до 23 

октомври 2014 г има подадени 163 заявления за преизчисляване на пенсия. 

Тази административна услуга е разработена по аналогичен начин на „Подаване на 

заявление за отпускане на пенсия и/или добавка“. В първия екран е дадено подробно 

описание на услугата: 

 

След неговото прочитане, потребителят започва въвеждането на самото електронно 

заявление: 



 

3. Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и смяна на адреса на 

пенсионера - С подаване на заявлението пенсионерите декларират начин за изплащане 

на пенсията – чрез пощенска станция, чрез банка, както и смяна на адреса. Заявлението 

се подава в следните случаи:  

 за смяна на адреса в самата пощенска станция; 

 за прехвърляне изплащането на пенсията от една пощенска станция в друга 

пощенска станция; 

 за прехвърляне изплащането на пенсията от пощенска станция в банка; 

 за промяна на банковата сметка; 

 за прехвърляне изплащането на пенсията от банка в пощенска станция; 

 едновременно за смяна на адреса и за прехвърляне изплащането на пенсията 

чрез банка или промяна на банковата сметка. 

Услугата е ефективна, т. к. не се налага кореспонденция за представяне на оригинални 

документи и административната услуга се извършва веднага. Тя е стартирана в 

началото на октомври и до 23 октомври 2014г. има регистрирани 10 заявления. 

Начинът на подаване на заявлението на аналогичен на гореописаните две 

адинистративни услуги, което улеснява бенефициентите на НОИ при подаването на 

заявления чрез електронните административни услуги на НОИ. 



 

 


