
I. Наименование 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 

II. Обща информация за услугата: 

Целта на настоящата процедура е да се определят условията и реда за издаване на 

удостоверение за осигурителен доход. 

Удостоверението за осигурителен доход доказва полученото брутно трудово 

възнаграждение от физическото лице през посочения период, което да послужи при 

определяне на пенсията му. 

III. Правно основание 

Чл. 5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване 

Чл.40, ал.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 

Закон за администрацията - допълнителна разпоредба §1, т.2 „в” 

IV. Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, както и 

начина на съхранение на тази информация 

РЗИ-Варна 

V. Заявител 

Заявител е всяко физическо лице, което е било или в момента е в трудово-правни или 

служебни отношения с РЗИ-Варна или организациите, на които РЗИ-Варна е 

правоприемник. 

VI. Такси 

Не се дължи такса. 

VII. Изискуеми документи 

1.Заявление по образец 

Забележка: За изготвяне на УП-2 за периода от 01.01.1997т. до 31.12.1999г. 

задължително се представя: 
1. Разпечатка за осигурителния доход на лицето за периода от сайта на НОИ  

или 

                2.Персонален идентификационен код - ПИК, получен от НОИ 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

1.Заявление по образец - бланка 40 

IX. Описание на процедурата - етапи: 

1.Услугата се заявява писмено със заявление на място, по електронен път или устно 

(за което се съставя протокол). Искането за издаване на административния акт - 

Удостоверение за осигурителен доход се адресира до Директора на РЗИ-Варна, заедно с 

приложените към него документи. Заявлението се подава в центъра за административно 

обслужване в РЗИ и се завежда в системата за документооборот от служителите на ЦАО. 

2.Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на директора на РЗИ, 

който резолира преписката до директора на дирекция „АПФСО”, а той я предава на 



гл.счетоводител или гл..експерт от отдел „ФССД” за изпълнение. 

3.Срокът за изготвяне на документа е до 14 дни от получаването на преписката. 

4.Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция АПФСО. 

Забележка: Исканията за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и 

приложенията към тях до РЗИ могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор. 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Закон за администрацията - допълнителна разпоредба §1, т.2 „в”. Документът е безсрочен. 

XI. Резултат от процедурата - вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 


