Актуална информация относно декларациите за живот, предоставена от чужди
компетентни институции
Чешката институция уведомява, че в случай, че лицето, поради мерките, предприети в съответната
държава, не може да получи заверка на подписа си, то декларацията за живот ще се приема без
заверка, изпратена по пощата или по електронна поща като прикачен файл в сканиран вид.
Испанската институция информира, че всички пенсионери, които са представили декларацията си за
живот, ще продължат да получават пенсията си в установената периодичност. Тези пенсионери,
пребиваващи в чужбина, които не са представили декларация за живот в края на установения срок, ще
продължат да получават пенсията си, тъй като този срок не тече до края на извънредното положение.
В края на извънредното положение в Испания ще бъде предоставен допълнителен срок за тези, които
не са представили декларация за живот. Този срок би могъл да бъде изключен по отношение на онези
лица, които пребивават в страни с наложени строги мерки за населението, действащи по същото
време. Спирането на срока за представяне на декларация за живот повишава риска от изплащане на
пенсии след смъртта на пенсионера, поради което се предвижда предприемане на действия като
осъществяване на телефонен контакт или други мерки, които позволяват извършването на проверка
на статуса на пенсионера.
Нидерландската институция спира изпращането на декларации за живот за следващите 6 месеца.
Нидерландската институция изпраща обичайно декларациите за живот на своите клиенти, живеещи в
чужбина на тяхната дата на раждане. Изплащането на пенсии няма да бъде спряно, включително и за
лицата, които не са реагирали на предходни искания за изпращане на декларация за живот. Лицата ще
имат време да реагират до 1-ви октомври тази година.
Словашката институция информира, че пенсионерите, живеещи в чужбина, които поради пандемията
от коронавирус не са успели да представят декларация за живот в законоустановения срок, ще
продължат да получават пенсиите си, през периода на извънредно положение. В действителност, в
много държави компетентните институции, които удостоверяват автентичността на подписите, не
работят. Въпреки това, словашката компетентна институция призовава пенсионерите, живеещи в
чужбина, да отговорят на неотложни молби за представяне на декларация за живот, която ще им бъде
предоставена, като изпратят същата собственоръчно подписана, без да е необходимо удостоверяване
от компетентен орган. Наред с това е необходимо да се посочи причината, поради която подписът не е
удостоверен. Декларацията може да бъде изпратена или по пощата, или по електронен път
(сканирана) на и-мейл: podatelna@socpoist.sk или чрез уебсайта на словашката институция в раздел
Информационен и консултативен център тук: Formulár pre otázky / Формуляр за въпроси.
Словашката институция ще приема декларации за живот и други документи по електронна поща, като
едновременно с това същите се изпращат по пощата, по възможност и на хартиен носител.
Допълнително ще бъде изпратено уведомление за преустановяване на посочените мерки, приети за
периода на извънредно положение.
Германската институция информира, че също опростява процедурата по прием на декларации за
живот през 2020 г., като уточнява, че само по отношение на някои случаи ще изпраща формуляр /напр.
за лицата с ЛНЧ/, тъй като останалите ще бъдат обхванати от електронния обмен на данни. С оглед
създалото се извънредно положение, няма да се изисква, лицата, живеещи в чужбина да заверяват
декларациите за живот. Германската институция ще уведоми за това обстоятелство пенсионерите в
придружителното писмо към декларацията за живот. Дойче пост АД и Германското пенсионно
осигуряване допълнително ще публикуват на интернет сайтовете си опростената процедура, ако
декларацията за живот не може да бъде доставена до пенсионерите.
Ако от пенсионерите, живеещи в Германия и получаващи чужди пенсии бъде изискана декларация за
живот с цел да се представи пред чужда институция, германската институция ще издава декларация за

живот по искане на всеки пенсионер. Личните данни на пенсионера ще се сверяват по телефон, като
ще се иска и предоставяне на информация за коя чужда институция се изисква издаване на
декларация за живот. Предвид обстоятелството, че лицата не могат лично да се явяват и данните в
декларацията не могат да се удостоверяват въз основа на идентификационни документи, в
декларацията ще фигурира текст със следното съдържание: „Това потвърждение се основава на
продължаващото плащане на пенсия от страна на Германското пенсионно осигуряване“.
За горното са уведомени германското Министерство на външните работи и германските
дипломатически и консулски представителства в чужбина.
По отношение на медицинските прегледи за отпускане и продължаване изплащането на пенсии за
инвалидност, германската институция информира, че към настоящия момент е преустановено
освидетелстване/преосвидетелстване на лицата.
За пенсионерите, получаващи германските си пенсии с чек е възможно забавяне в доставката на чека,
предвид което се обръща внимание на възможността за преминаване от изплащане чрез чек към
изплащане по банкова сметка. Повече информация може да се намери на:
https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter/zahlungsermaechtigung.html
(инструкции на немски език)
https://www.deutschepost.de/en/r/rentenservice/downloadcenter/payment-authorization.html
(инструкции на английски език)
В случаите, когато банката не потвърди плащането или, ако пенсионерът е в невъзможност да посети
обслужващата го финансова институция, то вместо банково потвърждение ще се приема и актуално,
не по-старо от 30 дни, банково извлечение, от което да са видни данните за банковата сметка. То може
да бъде представено по пощата, факс или ел. поща до Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service,
13496 Berlin, Germany
E-Mail: rentenservice@deutschepost.de
Telefon: +49 221 5692-777
Fax: +49 221 5692-778
Ирландия уведомява, че набор от декларации за живот е бил издаден преди стартиране на
пандемията. Департаментът по труда и социалната защита на Ирландия не очаква представянето на
тези декларации през периода на обявената криза, като това няма да окаже влияние на изплащането
на пенсиите. Никакви декларации за живот няма да бъдат изпращани на лицата през периода на
кризата.
Дания обичайно изпраща декларация за живот до лицата веднъж годишно през м. май, като тази
година, предвид създалото се положение, декларации на лицата няма да бъдат изпращани през м.
май. Датата, от която ще се възобнови представянето на декларациите към настоящия момент не е
известна.
Франция: Въпреки пандемията, обработката на пенсионните досиета и изплащането на пенсиите
продължава. За лицата, които живеят в друга държава и са получили искане за представяне на
декларация за живот през периода декември 2019 – март 2020 имат удължаване на срока за
представяне на декларацията с два месеца. По време на този период, пенсиите ще се изплащат без да
се изискват допълнителни доказателства. За повече информация:
https://www.cleiss.fr/actu/2020/2003-covid-19-coordination.html
Унгария: В случай, че декларацията за живот не постъпи в унгарската институция в установения срок,
изплащането на пенсията на лица, живеещи извън Унгария няма да бъде спирано до края на втория
месец, следващ момента, в който в Унгария бъде преустановено извънредното положение, свързано с
пандемията. След преустановяване на извънредната ситуация, унгарската институция ще изпрати нови
формуляри на лицата и ще им предостави разумен срок за представяне на декларацията за живот.

Молдова: Компетентната институция на Молдова информира, че поради приетите мерки в ситуацията
на корона вирус, ще приема декларации за живот и без същите да са заверени от институцията на
държавата, в която живее пенсионерът. Декларациите може да се изпращат по пощата, по факс или
сканирани по електронна поща. Наред с това, ще бъдат приемани и декларации, издадени от чужди
институции по искане на пенсионера, без да се отчита начина на удостоверяване на статуса на лицето.
Тези декларации също могат да бъдат представяни по пощата, по факс или по електронна поща в
сканиран вид.
В случай, че на пенсионерите, пребиваващи в Молдова им е необходимо да представят декларация за
живот пред чужда институция, такава ще им бъде издавана от молдовската институция, след
сверяване на личните данни, статуса на лицето и институцията, пред която е нужно да представят
декларацията, по телефон. Доколкото лицата не могат да се явяват в институцията за лично
удостоверяване на техните данни и статус, декларацията ще съдържа текст: „Това потвърждение се
основава на продължаващото изплащане на обезщетение от Националния офис за социално
осигуряване на Република Молдова“ /„This confirmation is based on the ongoing payment of benefit from
the National Office of Social Insurance of the Republic of Moldova”/.
Наред с изложеното, молдовската институция продължава приема на всякакви формуляри,
удостоверения за осигурителни периоди, заявления и други релевантни документи от чуждите
институции, отнасящи се до правата на лицата. Тези документи могат да бъдат изпращани по поща,
факс (+373 22 735 181) или e-mail : info@cnas.gov.md или iulia.saenco@cnas.gov.md.
Австрия: Австрийската компетентна институция за пенсионно осигуряване и осигуряване при
злополука информира, че поради настоящия ограничен достъп до институциите, водещ до
невъзможност лицата да получат заверка на декларациите за живот, изплащането на австрийски
пенсии на пенсионерите, живеещи в чужбина, няма да бъде спирано през 2020 г. поради това, че не е
представена заверена декларация за живот.

