
СТР.  30  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 60

„Приложение № 15 
към чл. 24, ал. 7 

Актюерски баланс 
на 

………………………………………………. 
(фонд за изплащане на пожизнени пенсии) 

 
към 31.12. ................ г. 

 

Актив Сума в 
левове Пасив Сума в 

левове 

І. Обща стойност на активите    І. Задължения към лицата с отпуснати 
пенсии – общо, в т.ч.   

1. Дялови   с пожизнена пенсия без 
допълнителни условия   

2. Дългови   с пожизнена пенсия с период на 
гарантирано плащане   

- с матуритет до 1 година   с пожизнена пенсия, включваща 
разсрочено изплащане   

- с матуритет от 1 до 5 години        
- с матуритет над 5 години   ІІ. Задължения към наследници   

3. Хеджиращи инструменти     

4. Влогове и парични средства   ІII. Задължения, различни от посоче-
ните в раздели I и II   

ІІ. Недостиг/(Излишък) по 
счетоводен баланс       

ІІІ. Общо (І + ІІ)   IV. Общо (І + ІІ + ІІІ)   
         

Активи за финансиране на аналитичната сметка и недостига по раздел II 

1. Излишък по раздел II   1. Салдо на аналитичната сметка по 
чл. 192а, ал. 11 КСО   

2. Средства от резерва за 
гарантиране изплащането на 
пожизнени пенсии 

  2. Недостиг по раздел II   

3. Собствени средства       
Забележки: 
1. Оценката на задълженията се извършва за всяко лице поотделно, след което се 
обобщава. 
2. При необходимост може да се добавят редове. 
3. Актюерският баланс се подписва от отговорния актюер и управляващите и 
представляващите пенсионноосигурителното дружество, като се посочва датата на 
изготвянето. 

 
Изготвил: 
….................... 

 
Представляващи:  

 
…...............................

 
…......................…. 

 
(..................................)   

(.................................)
 
(..........................) 

Приложение № 16 
към чл. 24, ал. 7

Приложение № 16 
към чл. 24, ал. 7 

Разпределение на новите пенсионери по пол и възраст           
на 

………………………………………………. 
(фонд за изплащане на пожизнени пенсии)

 към …............... 

Раздел І. Разпределение на лицата по пол и възраст  

Пол Общо до 64 г. 65-70 г. 71-75 г. 76-80 г. над 80 г. Средна възраст 

Отчетна година 
Мъже               
Жени               
Всичко               

Прогноза за следващата година 
Мъже               
Жени               
Всичко               

Раздел ІІ. Среден размер на постъпленията от УПФ за лицата 
(лв.) 

Пол Общо до 64 г. 65-70 г. 71-75 г. 76-80 г. над 80 г. 
Отчетна година 

Мъже             
Жени             
Всичко             

Прогноза за следващата година 
Мъже             
Жени             
Всичко             

 
Изготвил: 
….................... 

 
Представляващи:  

 
…............................... 

 
…......................…. 

 
(................................)   

(.................................) 
 
(..........................) 

 

  




