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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на темата 

Капиталовите пенсионни схеми придобиха съществено значение 
в края на миналия век, както в развитите страни, така и в страните с 
преходни икономики от Централна и Източна Европа. Пенсионната 
индустрия обслужва все по-голям дял от населението в световен мащаб. 
В края на миналия и началото на този век по-голяма част от страните в 
Централна и Източна Европа последваха модела, предложен от 
Световната банката, за замяната на неустойчивите PAYG с 
комбинирани пенсионни системи, чрез въвеждане на професионални и 
лични пенсионни сметки, финансирани на капиталов принцип. 
Основната цел на тези реформи беше да се намали негативния ефект на 
демографските промени  и да се постигне по-добър баланс в 
пенсионноосигурителните системи на отделните страни. Причините за 
възникването на  фондовете от капиталов тип в нашата страна могат да 
се конкретизират с  „…тенденция на незадоволителен финансов принос 
на самоосигуряващите се лица,…нарастване броя на пенсионерите и 
намаляване броя на лицата полагащи труд,…влиянието на сивата 
икономика.“ (Димитрова, 2018, с. 84-85, 87). С оглед на този факт 
стартира и реформа в пенсионната система през 1999 година, като се 
постави началото на  тристълбовия пенсионен модел, базиран на 
предложената от Световната банка концепция с неговите три елемента - 
държавното обществено осигуряване, функциониращо на 
разходопокривен принцип, допълнителното задължително пенсионно 
осигуряване, с капиталов принцип на действие, представляващ 
допълнение към основния първи стълб, с цел да повиши и разнообрази 
равнището на пенсионна защита и доброволното пенсионно 
осигуряване, изградено също на капиталов принцип, с цел да даде 
възможност на желаещите да реализират допълнителен пенсионен 
доход (Бюлетин на КФН, 2010). Така започнаха да функционират 
частни пенсионни фондове в България. Тези фондове са в така 
наречената „no mature” фаза, т.е в тях все още само се натрупват 
средства и много по-малко се изплащат. През 2021 г. се очакват 
първите пенсионери, които ще получават пенсия от допълнителното 
задължително пенсионно осигуряване (II стълб). От тази гледна точка 
изследването на ефективността на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване е важно, за да се определи дали ще успеят да 
гарантират адекватни пенсионни доходи на участниците в тях. Това 
предопределя актуалността на избраната тематика. Използването на 
съвременните количествени методи за оценка и анализ на 
инвестиционната дейност не е застъпено в практиката на 
пенсионноосигурителните дружества в България, но световният опит 
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доказва, че те са задължителен елемент от инвестиционния 
мениджмънт на пенсионните фондове. Подобно изследване има важно 
значение, за да бъде дадена адекватна емпирична оценка на 
ефективността на инвестиционния мениджмънт на т.нар допълнително 
пенсионно осигуряване.  

 
2. Обект и предмет 

Обект на изследване на дисертационния труд са задължителните 
и доброволните фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в 
България в качеството им на субекти по осъществяване на 
инвестиционна дейност. 

Предмет на проучването е инвестиционната дейност  и по 
конкретно инвестиционните портфейли на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване и методите за оценка и анализ на постигнатите 
инвестиционни резултати от тях за осемгодишен период, в съпоставка с 
определен еталон (benchmark) или минимална граница на доходността 
(risk free rate or minimal acceptable rate). 

3. Изследователска теза 
 Основната теза, която се отстоява в дисертационната разработка 
е, че риск базирания инвестиционен мениджмънт на пенсионните 
фондове е основен фактор за повишаване на тяхната ефективност и 
гарантиране на по-високи доходи на бенефициентите в 
нетрудоспособна възраст.  

 
4. Цел и задачи 

Основната цел на дисертационния труд е да бъде представен 
подход за комплексно изследване и оценка на ефективността от 
пазарното управление на инвестиционните портфейли на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване в България чрез използване на 
количествените методи  на съвременния инвестиционния анализ. 

За постигане на целта са формирани следните основни задачи: 
1. Да се изследват капиталовите пенсионните фондове в 

зависимост от тяхната роля и предназначение, за да бъдат 
откроени същността, обхвата и специфичните особености на 
капиталовия принцип на пенсионно осигуряване, касаещи 
фазата на акумулиране на средствата и най-вече процеса на 
инвестиране на пенсионните активи. 

2. Да се  проучат инвестиционните регулации и тяхното влияние 
при формирането на инвестиционните портфейли на 
пенсионните фондове и постигнатите от тях инвестиционни 
резултати. 

3. Да се представят и систематизират подходите и моделите за 
анализ и оценка  на портфейлната ефективност. 
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4.  Да бъде проведено емпирично изследване на инвестиционни 
резултати, постигнати от капиталовите пенсионни фондове в 
България за периода 2009-2017. 

5. Да се предложи подходящ инструментариум за оценка и 
анализ на инвестиционната дейност на капиталовите 
пенсионни фондове в България, за да бъдат направени 
препоръки за нейното повишаване от гледна точка на 
постиганата доходност в зависимост от поетия инвестиционен 
риск. 

 
5. Методология 

Изследователския инструментариум включва параметрични и 
непараметрични статистически методи, сравнителен и динамичен 
анализ, подхода на дедукцията и индукцията и др. 

В хода на проведения анализ са проучени редица информационни 
източници, като монографии, публикации, учебници, статии от 
български и чуждестранен произход, публично достъпни източници на 
първични и аналитични данни. Настоящата разработка се базира и на 
официални български и чуждестранни документи, национални и 
международни законови разпоредби и статистически данни. 

 
  

6. Структура и съдържание на дисертацията 
Изследването е в обем от 168 страници, структурирани в увод, 

три глави и заключение. Към дисертацията е добавенa библиографска 
справка и приложения. 
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В съдържателно отношение дисертацията е структурирана по 
следния начин: 

УВОД 
ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПЕНСИОННИ 
ФОНДОВЕ 
1.1. Модели на финансиране на пенсионните системи 
1.2. Възникване и историческо развитие на капиталовите пенсионни планове 
1.3. Видове капиталови пенсионни схеми и подходи за тяхното регулиране  
1.4. Пенсионни фондове и пенсионноосигурителни дружества в България  
ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ  
2.1. Измерване и оценка на доходността  
2.2. Измерване на инвестиционния риск 
2.3. Риск коригирани измерители на ефективността на портфейлния мениджмънт 
2.4. Измерване доходността, инвестиционния риск и изпълнението на капиталовите 
пенсионните фондове в България 
2.4.1 Дискусия по въпросите за измерване на инвестиционните резултати на 
пенсионните фондове в специализираната литература 
2.4.2. Възприет подход за измерване на доходността на пенсионните фондове в 
България 
2.4.3. Показатели, използвани за измерване нивото на инвестиционен риск при 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 
ГЛАВА ТРЕТА. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
НА КАПИТАЛОВИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ  
3.1. Състояние и тенденции в развитието на  капиталовите пенсионни фондове в 
България  
3.2. Структура на инвестиционните портфейли на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване  
3.3. Доходност и инвестиционен риск на фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване  
3.4. Емпирично изследване на инвестиционни резултати, постигнати от 
капиталовите пенсионни фондове в България за периода 2009-2017 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
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II. Основно съдържание на дисертационния труд 
ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАПИТАЛОВИТЕ 

ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ 
В първа глава се прави теоретичен преглед на български и 

чуждестранни изследвания в областта на капиталовите пенсионни 
планове. Разглежда се същността, обхвата и специфични особености на 
капиталовия принцип на пенсионно осигуряване. Всеобхватното 
дефиниране на характерните особености на моделите за капиталово 
пенсионно осигуряване и тяхната организация в конкретни форми е 
определящо за класифицирането на различните капиталови пенсионни 
схеми и пенсионни фондове. На база на тяхното проучване са 
представени характеристиките на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване от капиталов тип в България за целите на 
настоящото изследване. 

1.1 . Модели на финансиране на пенсионните системи 
В теорията и практиката са познати два основни модела на 

финансиране на пенсионните системи: разходопокривен – характерен 
за държавната пенсионна система и капиталопокривен  - характерен за 
частните пенсионни фондове. При разходопокривния модел на 
организация на пенсионната система с текущите приходи от 
осигурителни вноски и данъци се финансират текущите разходи за 
пенсии. При капиталовопокривния модел в специално създаден за 
целта фонд се акумулира капитал под формата на индивидуални 
спестовно-осигурителни вноски в лична сметка на осигуреното лице. 
При настъпване на определена възраст лицето получава пенсия във вид 
на пожизнен или срочен анюитет или под формата на еднократно или 
разсрочено изтегляне на натрупаните спестявания. 

Капиталовият модел на пенсионно осигуряване предполага, че 
работещите заделят определена част от трудовия си доход и го влагат в 
пенсионен фонд, от който вместо да се изплащат пенсии на 
неактивното население, тези средства ще се натрупват и инвестират във 
финансови активи, за да може за периода на осигуряване на лицето във 
фонда този капитал да нарасне и след това да му бъде изплатен под 
формата на пенсия. При настъпване на осигурителен риск лицето ще 
получи сумата от направените вноски, заедно с реализираната 
доходност от инвестиции. Следователно с  понятието “капиталов 
пенсионен план”1 се означават системите, които се създават с цел да 
предоставят пенсионни обезщетения на участниците в тях чрез 
                                                           
1 Понятията пенсионен план и пенсионна схема се използват като синоними. Някои автори изтъкват 
определени семантични различия при използването им, които за целите на това изследване не са с 
особена значимост и ще бъде възприето да се използват като взаимозаменяеми. В САЩ, Канада и 
Япония е възприето понятието пенсионен план, а в европейските страни се използва понятието 
пенсионна схема. 
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предварително натрупване на средства в специално създаден за целта  
фонд, наречен капиталов пенсионен фонд. Акумулирането на 
средствата става под формата на индивидуални вноски в лични сметки 
на осигурените във фонда. Лицата могат да получат натрупаните 
средства след като достигнат определена възраст (пенсионна възраст) 
под формата на пенсионен доход.  

На база на идентификация на различни концепции и гледни точки 
се синтезират предимствата и недостатъците на капиталовия 
механизъм. Предимствата се изразяват в следното: ясно изразен личен 
интерес, предопределен от индивидуализирането на осигурителния 
принос и възможността пенсията да бъде унаследявана; силна връзка 
между личния принос на всеки осигуряващ се и размера на пенсията, 
която ще получава (колкото по-големи са вноските, които прави, 
толкова по-голяма ще е натрупаната сума в личната сметка); 
демографските промени не оказват влияние върху пенсионния доход; 
зависимостта от политическата конюнктура е слаба; пенсионните 
активи се инвестират на капиталовите пазари, което оказва 
благоприятно влияние върху тяхното развитие и върху икономиката. 
Основните недостатъци на капиталовия механизъм се свеждат до: 
силна зависимост от спадовете на капиталовите пазари и инфлацията; 
високи административни разходи за управление на средствата, които 
оказват съществено влияние върху размера на пенсионния доход, 
инвестиционен риск за осигурените лица. 

Съвременните пенсионни системи съчетават предимствата на 
двата модела, чрез което се постига диверсификация на риска и 
повишаване на финансовата им устойчивост. 

1.2 Възникване и историческо развитие на капиталовите 
пенсионни планове 

В тази точка се описва подробно възникването и развитието на 
капиталовите пенсионни схеми по света. При разглеждането на 
научната литература авторът обособява няколко основни периода в 
историческото развитие на капиталовите пенсионни планове. Те се 
зараждат под формата на корпоративни пенсионни планове 
организирани от отделни компании за техните служители в САЩ и 
Великобритания. След Великата депресия бележат устойчив растеж. С 
възникването на държавните пенсии капиталовите пенсионни схеми 
ограничават влиянието си до 80-90 години на миналия век, когато 
повечето от страните в ОИСР започват да реформират пенсионните си 
системи точно по многостълбовия пенсионен модел на Световната 
банка (Schwarz and Demirguc-Kunt, 1999), принудени да защитят 
финансовата им устойчивост чрез въвеждане на капиталов елемент 
(Bonoli, 2003). Реформи са проведени най-вече в страните от Източна 
Европа (Impavido, 2009) и Латинска Америка (Roldos, 2007). След 
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първоначалната вълна на реформиране и въвеждане на пенсионни 
схеми, основани на капиталовонатрупващ механизъм, последва втора 
вълна от реформи, ориентирани към преминаване от схеми с 
определени пенсии (Defined benefit, DB) към схеми с определени 
вноски (Defined contribution, DC), (Börsch-Supan, 2005, Kruse, 1995; 
Ross and Wills, 2002; Whiteford and Whitehouse, 2006) и въвеждането на 
нови форми на лични DC пенсии (Even и MacPherson 1994). Въпреки, 
че тази тенденция продължава и до днес капиталовите фондове на база 
дефинирани пенсии имат значителен превес над тези с дефинирани 
вноски. От гледна точка на това, че капиталовите пенсионни фондове в 
България са на базата на дефинирани вноски, анализът в 
дисертационния труд ще допринесе за обогатяване на теорията и 
практиката  в областта на изследване на инвестиционното изпълнение 
на пенсионните фондове с дефинирани вноски. 

1.3 Видове капиталови пенсионни схеми и подходи за тяхното 
регулиране 

 След дефинирането на разликата между понятията капиталов 
пенсионен план (схема) и капиталов пенсионен фонд в т.1.1 в този 
параграф са разгледани трактовките на българските и чуждестранни 
автори за класифицирането им.  Съществуват множество класификации 
на пенсионните схеми: според финансовата им организация биват: на 
база дефинирани вноски или с дефинирани плащания; в зависимост от 
това кой може да участва в тях се срещат: хибридни, индивидуални, 
корпоративни; някои от тях имат задължителен характер, а други са 
доброволни; в зависимост от това дали се предлагат някакви гаранции 
биват: с гарантирана доходност или без гаранция и др.   

За целите на настоящото изследване най-съществена е 
класификацията на схемите в зависимост от икономическата им 
същност и финансовата им организация. Според МСС 19 - Доходи на 
наети лица  и МСС 26 - Счетоводство и отчитане на планове за 
пенсионно осигуряване, в зависимост от икономическата им същност, 
произтичаща от принципните условия и правила капиталовите 
пенсионни планове се класифицират или като планове с дефинирани 
вноски (DC), или като планове с дефинирани доходи (DB). От гледна 
точка на анализа в дисертационния труд тази класификация има най-
съществено значение, тъй като предопределя от кого ще се понасят така 
наречените присъщи за пенсионната схема рискове ( инвестиционен и 
актюерски). 

При планове с дефинирани вноски  участниците в пенсионната 
схема или техните осигурители са задължени да внасят във фонда 
осигурителна вноска в определен размер – defined contribution. В този 
случай дохода след пенсиониране, който ще получава осигуреното 
лице, се определя от сумата на направените вноските по време на 



10 
 

трудовата дейност на лицето и реализираните доходи от инвестирането 
на тези вноски. Характерно за плановете с дефинирани вноски е, че 
актюерският риск и инвестиционният риск (т.е. инвестираните активи 
да не бъдат достатъчни за изплащане на очакваните доходи) се носят от 
осигуреното лице. 

 При плановете с дефинирани доходи  бъдещите пенсионни 
плащания са предварително определени – defined benefits. В този 
случай спонсорът на програмата или наетата от него пенсионна 
компания поема задължението да осигури предварително уговорените 
доходи на осигурените лица, т.е при пенсиониране те ще получават 
точно определен размер пенсия. Актюерският риск (доходите ще 
струват повече от очакваното) и инвестиционният риск (когато 
постигнатата доходност е по-ниска от очакваната) са за сметка на 
предприятието или пенсионната компания. Осигурените лица ще 
получават гарантиран доход, но от друга страна те губят възможността 
за по-високи доходи, ако такива бъдат реализирани от инвестирането на 
средствата им. 
 За да бъде осъществен пенсионен план (схема) е необходимо да 
съществува пенсионен фонд. Пенсионният фонд представлява 
съвкупност от финансови активи, акумулирани и управлявани с 
единствената цел да осигурят финансово обезпечение на правата на 
тези, които натрупват средства в тях, да получат пенсия. Вноските 
могат да бъдат за сметка както на самите лица, така и на други субекти 
(работодатели, осигурители, държавата). Пенсионните фондове са 
елементи на пенсионните системи и като такива могат да бъдат 
държавни и частни, в зависимост от това дали се учредяват и 
управляват от държавата или от частни пенсионни компании. 
 Според организацията на инвестиционния портфейл фондовете 
биват: фондове с общ портфейл (каквито са в нашата страна),  
мултифондове и фондове с индивидуален портфейл. Авторът 
защитава тезата, че от гледна точка на всички участници в процеса на 
пенсионно осигуряване мултифондовата организация на пенсионните 
фондове е най-подходяща, тъй като все пак се дава право на 
осигуреното лице на избор как да бъдат инвестирани средствата му и в 
същото време пенсионната компания не управлява множество 
индивидуални портфейли, а няколко, които предлага на своите 
участници, а те от своя страна имат възможност да изберат 
инвестиционен портфейл в зависимост от толерантността си към риск. 
 В зависимост от характера на участието в тях биват 
задължителни за определени групи осигурени лица и такива, в които 
участието е на доброволен принцип с цел реализиране на 
допълнителен доход. 
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Според Христосков (2010) капиталовите пенсионни фондове 
могат да бъдат класифицирани в зависимост от това дали участието в 
тях е ограничено или не на отворени и затворени. 

В зависимост от това, от кого се управляват пенсионните фондове 
могат да бъдат корпоративни пенсионни фондове, управлявани от 
сдружения на работодатели, тръстове, работодателски организации и 
др.; пенсионни фондове управлявани от пенсионни дружества, 
създадени с цел да предоставят услуги по пенсионно осигуряване и 
финансови институции, управлявани директно или чрез посредник 
(банки, застрахователни компании и взаимни фондове, инвестиционни 
фондове). 

За да бъдат изяснени особеностите на различните видове 
капиталови пенсионни фондове са обобщени основните форми на 
регулиране на тяхната дейност според Христосков (2008): 

 Институционална регулация; 
 Ограничения на дейността по инвестиране на активите на 

фондовете; 
 Регламентиране на пенсионните схеми; 
 Регламентиране на таксите и удръжките; 
 Изисквания за резерви, минимална доходност и 

гаранционен фонд. 
Направена е характеристика на различните форми на регулация в 

зависимост от тяхното проявление в българската и световна практика. 
Особено внимание е отделено на инвестиционните ограничения, тъй 
като те са от определящо значение при формирането на 
инвестиционните портфейли на пенсионните фондове и оказват силно 
влияние върху тяхната ефективност. Дефинирани са двата подхода на 
регулиране на инвестиционната дейност: на количествените 
ограничения и на благоразумието като са изтъкнати техните 
предимства и недостатъци. 

Обобщавайки тенденции в инвестиционните регулации през 
последните години се отбелязва, че в по-голяма част от страните са 
извършени законодателни промени, свързани с регулация на 
инвестициите на пенсионните фондове, които водят до отпадане на 
редица инвестиционни ограничения и до даване на повече свобода за 
действие на пенсионните компании. Съществени промени са 
извършени за периода 2005-2016 г. по отношение премахване на 
ограниченията за инвестиции в чужбина или повишаване на лимитите 
за инвестиране в акции, както и премахване на минималните размери на 
инвестициите в ДЦК. Например в България през 2006 г. бяха 
премахнати ограниченията върху чуждестранните инвестиции и 
минималния размер на инвестициите в български ДЦК и депозитите. 
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 Направен е анализ на приложимите в българската практика 
форми на регулиране на дейността на капиталовите пенсионни фондове 
и управляващите ги дружества. Този анализ е извършен в следните 
направления:  

• Подход на инвестиционно регулиране: количествени 
ограничения, допълнен от принципите на благоразумното 
инвестиране. Количественото регулиране на портфейлите на 
допълнителните пенсионни фондове от капиталов тип, според 
българското законодателство, се изразява в: законово определени 
класове активи, в които да инвестират фондовете; лимити на 
инвестициите в отделните класове активи, или в една емисия, 
един емитент или компания, изисквания за валутно съответствие, 
ограничения за инвестиции в чужди активи, относно 
използването на финансови деривативи, относно минимална 
гарантирана доходност при ФДЗПО, някои забрани за 
инвестиране и за предоставяне и получаване а заеми; 

• Регламентиране на таксите и удръжките в полза на пенсионните 
дружества. Множество изследвания доказват негативния ефект на 
високите такси и удръжки върху пенсионните спестявания. 
Законодателят следва тенденция на постепенно нормативно 
ограничаване на техните размери; 

• Гаранционен механизъм. Гарантирането на средствата във фазата 
на натрупване е регламентирано по различен начин в 
нормативната уредба на задължителните пенсионноосигурителни 
фондове в различните държави. Синтезират се два подхода: 
гарантирана абсолютна стойност на минималната възвръщаемост 
и гарантираната минимална доходност в съотношение със 
средната за отрасъла или друг еталон (benchmark). В България 
праг на минимална доходност е въведен за фондовете за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тя се 
определя съгласно КСО и Наредба 12 на КФН, поотделно за 
универсалните и професионалните пенсионни фондове, като по-
малката стойност от: 60 на сто от средната за отрасъла или 3% 
по-малка от средната. Действащата в момента нормативна уредба 
за гарантиране на минимална доходност на задължителните 
пенсионни фондове не може да гарантира запазването размера на 
средствата, внесени по индивидуалните партиди. Необходимо е 
усъвършенстване на гаранционните механизми, както при 
задължителното, така и при доброволното осигуряване да бъдат 
въведени такива предвид съществената му роля в повишаване 
благосъстоянието на населението и гарантиране на запазването 
стандарта на живот в надтрудоспособна възраст. Уместно е да 
бъде гарантирано, че осигурените във втория стълб, че ще 
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получат поне равностойността на вноските по време на трудовия 
си стаж. Защитата на средствата на осигурените лица е 
регламентирана и чрез въведените задължения за формиране на 
пенсионни резерви. 

1.3 Пенсионни фондове и пенсионноосигурителни дружества в 
България 

Всеобхватното дефиниране на характерните особености на моделите 
за капиталово пенсионно осигуряване и тяхната организация в 
конкретни форми е определящо за класифицирането на различните 
капиталови пенсионни схеми и пенсионни фондове. На база на това  
класифициране са дефинирани характеристиките на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване от капиталов тип в България за 
целите на настоящото изследване. 

Организацията на допълнителното пенсионно осигуряване в частен 
пенсионен фонд е представено схематично на фигура 1. 

 
Фиг. 1 Схема на осигуряване в капиталов пенсионен фонд 
 

Съгласно правната регламентация в нашата страна 
пенсионноосигурителните дружества /ПОД/ са акционерни дружества, 
лицензирани от Комисията по финансов надзор /КФН/ по реда на 
Кодекса за социално осигуряване и регистрирани по Търговския закон. 
Дружествата могат да имат предмет на дейност единствено 
допълнително пенсионно осигуряване. Проучвайки нормативната 
уредба за регламентиране на дейността по допълнителното социално 
осигуряване следва да бъде обобщено, че то се базира на следните 
основни принципи: лицензионен режим и изключителност на 
дейността; юридическа обособеност на управляващото дружество и 
фонда; индивидуалност на осигуряването; фондов /капиталов/ принцип 
на финансиране на осигурителните плащания, прозрачност и държавно 
регулиране и надзор. Основната задача на пенсионноосигурителните 
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дружества според Кодекса за социално осигуряване е да инвестира 
постъпилите средства от осигурителни вноски с грижата на добър 
търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, 
доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица. 
Пенсионноосигурителните дружества са организирани като дружества, 
които управляват пенсионни фондове. При осъществяване на дейността 
си те не могат да делегират задълженията си на трети лица, но ползват 
услугите на посредници: банки-попечители за съхранение на активите 
на пенсионните фондове, инвестиционни посредници, инвестиционни 
консултанти и осигурителни посредници. 

Прозрачността в дейността на пенсионноосигурителните дружества 
се гарантира освен чрез информацията, която те регулярно предоставят 
на Комисията за финансов надзор, и чрез информацията, която 
дружествата са задължени да предоставят на участниците в 
управляваните от тях пенсионни фондове. Пенсионните фондове и 
ПОД, които ги управляват са независими юридически лица. Това е 
важен аспект от управлението на пенсионните фондове, тъй като те 
представляват инвестиция на бенефициентите, пенсионните фондове не 
отговарят за загубите реализирани в резултат на дейността на 
управляващите ги ПОД. Пенсионните фондове не могат да обявяват 
фалит, това могат да правят само учредилите ги ПОД. По този начин са 
гарантирани правата на осигурените лица, че внесените от тях 
осигурителни вноски няма да бъдат загубени при неадекватен 
мениджмънт от страна на пенсионната компания. 

Всяка лицензирана от КФН пенсионна компания може да управлява 
универсален пенсионен фонд /УПФ/, професионален пенсионен фонд 
/ППФ/, доброволен пенсионен фонд /ДПФ/, както и ДПФ по 
професионални схеми след получаване на отделно разрешение за това. 
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Табл. 1 Пенсионноосигурителни дружества и фондове, които 
управляват 

Пенсионна компания УПФ ППФ ДПФ ДПФПС 
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД   √ √ √  
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД √ √ √  
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД  √ √ √ √ 
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  √ √ √ √* 

"ЕН ЕН ПОД" ЕАД √ √ √  
ПОАД "ЦКБ-СИЛА"      √ √ √  
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД √ √ √  
ПОД "ТОПЛИНА" АД √ √ √  
"ПЕНСИОННО 
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" 
АД 

√ √ √  

ОБЩО 9 9 9 2 
*ПОД Алианц има лицензиран ДПФПС, но той не извършва дейност 

 
Задълбоченият теоретичен преглед на български и чуждестранни 

изследвания в областта на капиталовите пенсионни планове дава 
възможност да бъдат откроени същността, обхвата и специфичните 
особености на капиталовия принцип на пенсионно осигуряване 
касаещи фазата на акумулиране на средствата и най-вече процеса на 
инвестиране на пенсионните активи. В следствие на всеобхватно 
дефиниране на характеристиките на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване от капиталов тип в България, тяхната 
специфика може да бъде обобщена по начина представен в табл. 2. 
Общото между различните видове фондове е капиталовия принцип на 
осигуряване, който се осъществява на база дефинирани вноски. 
Четирите типа фондове започват да функционират по различно време в 
рамките на тристълбовия пенсионен модел в страната. Освен това се 
различават в зависимост от обхвата на осигурените лица, размера на 
осигурителната вноска и от кого се плаща, а също така и от формата и 
начина на изплащане на пенсионния доход. 

 
Таблица 2. Характеристики на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване в България 
         Тип фонд  
 
 
 
 
характеристика 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОБРОВОЛНИ 

УПФ ППФ ДПФ ДПФПС 

Учредяването и 
управлението се 
осъществява от: 

Лицензирани по 
реда на КСО  ПОД, 
които са получили 
разрешение от 
КФН 

Лицензирани по 
реда на КСО  ПОД, 
които са получили 
разрешение от КФН 

Лицензирани по 
реда на КСО  ПОД, 
които са получили 
разрешение от КФН 

Лицензирани по 
реда на КСО  ПОД, 
които са получили 
разрешение от КФН 
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Принцип на 
осигуряване и 
финансиране  

Задължителен; 
капиталов на база 
дефинирани 
вноски 

Задължителен 
капиталов на база 
дефинирани вноски 

Доброволен; 
капиталов на база 
дефинирани вноски 

Доброволен; 
капиталов на база 
дефинирани вноски 

Осигурени лица Работещи, родени 
след 31.12.1959 

Работещи при I и II 
категория на труд 

Лица на възраст 
навършили 16 
години 

Работещи по 
колективни 
споразумения и 
колективни трудови 
договори  

Осигурителни 
вноски 

2005 – 3% 
2006 – 4% 
от 2007 – 5% от 
осигурителния 
доход за сметка на 
работодател и 
осигурено лице 
(60:40) 

12% за I категория 
7% за II категория; 
от работодател 

Без лимит в размера 
Лична или от 
работодател, 
осигурител 

Без лимит в размера 
Лична или от 
работодател, 
осигурител 

Данъчни 
облекчения 

По ЗКПО, ЗДДС и 
ЗДДФЛ 

По ЗКПО, ЗДДС и 
ЗДДФЛ 

По ЗКПО, ЗДДС и 
ЗДДФЛ 

По ЗКПО, ЗДДС и 
ЗДДФЛ 

Пенсии Допълнителна 
пожизнена пенсия 
за старост; 
наследствена 

Срочна пенсия за 
ранно пенсиониране; 
наследствена 

Пожизнена или 
срочна за старост и 
инвалидност; 
еднократно 
изтегляне на 
средствата; 
наследствена 

Срочна пенсия за 
старост; 
наследствена 

Източник: КСО 
 
ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ 
 

Измерването на ефективността от управление на 
инвестиционните портфейли има различни аспекти, затова във 
финансовата теория и практика са се появили и развили голям набор от 
подходи и техники за нейното количествено и качествено измерване и 
оценяване. Този процес включва два основни момента, а именно 
измерване на резултатите и тяхната оценка. Измерването включва 
изчисляването на постигната доходност за определен времеви отрязък, 
наречен оценъчен период, докато оценката на инвестиционните 
резултати се постига чрез съпоставяне на получения резултат с избран 
еталон. Оценката се осъществява посредством различни показатели, 
оценяващи как портфейлният мениджър е постигнал изчислената 
доходност – при какво ниво на риск, в сравнение с еталона и 
възприетата норма на безрискова доходност или в сравнение с 
останалите мениджъри. Нещо повече, оценката на инвестиционните 
резултати изисква да се определи дали финансовият мениджър е 
реализирал по-високи инвестиционни резултати (т.е. дали е добавил 
стойност) благодарение на уменията си или по щастливо стечение на 
обстоятелствата. С тази цел се използват измерителите на доходността 
постигната от управление на инвестиционните портфейли (investment 
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performance measures), които сравняват доходността на портфейла с 
равнището на инвестиционен риск, т.нар. риск коригирана доходност. 
Това съотношение предопределя портфейлната ефективност. 
Синтезирайки основните моменти в различните теоретични постановки 
ефективността на управлението на инвестиционен портфейл би 
следвало да се оценява и анализира в следните основни направления:  

 Анализ и оценка на доходността на инвестиционния 
портфейл. Основните моменти при разработването на методология за 
изчисляване на доходността на даден портфейл включват измерването 
на абсолютното и относително нарастване на стойността на 
инвестиционния портфейл за оценявания период, анализът на 
динамиката и тенденциите в това нарастване, както и сравняване на 
постигнатата доходност с доходността на алтернативни инвестиционни 
портфейли.  

 Анализ и оценка на риска на инвестиционния портфейл. 
Основните моменти при анализа и оценката на риска са измерването на 
поетия инвестиционен риск и сравняването му с възприетите стандарти 
за поемане на риск в инвестиционната политика на пенсионния фонд.  

 Анализ и оценка на инвестиционните резултати, 
постигнати от портфейла. За да можем да оценим доколко 
мениджърът на пенсионния фонд е поел адекватен на реализираната 
доходност риск или доколко добре се е представил в сравнение с 
другите мениджъри, дали е взел правилните инвестиционни решения и 
въобще да оценим неговите инвестиционни способности е необходимо 
да бъдат използвани показатели, чрез който да бъде определена 
ефективността от инвестиционната дейност при съвместен анализ на 
доходността и риска. 

2.1 Измерване и оценка на доходността. 
В този параграф са представени основните методологии за 

изчисляване на средна стойност на доходността: средна аритметична 
доходност (arithmetic mean); времево претеглена доходност 
(геометрична) доходност (time-weighted rate of return or geometric mean) 
и доходност претеглена в парична стойност (money-weighted rate of 
return), както и различните начини за измерване на доходността в 
зависимост от оценъчния период (доходност на дневна, месечна, 
годишна база и т.н, в зависимост от това дали се отчита влиянието на 
инфлацията или не (номинална и реална), допълнителна доходност над 
определена безрискова норма или целева стойност. 

2.2  Измерване на инвестиционния риск 
  Традиционно инвестирането винаги е свързано с поемане на 
определен риск действителната норма на доходност да се различава от 
очакваната, тъй като пазарните цени следват хаотичен модел на 
поведение и са променливи. Колкото по-голяма е променливостта, 
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толкова по-голяма е вероятността за отклонение на фактическата от 
очакваната доходност. Измерването на инвестиционния риск става със 
статистически измерители в основата, на които стои средната величина 
н очакваната доходност и отклонението от нея за серия от 
възвръщаемости. 

В финансовата практика се използват два основни измерители на 
този риск – дисперсията (σ2) и стандартното отклонение (σ). Те са 
основни измерители на променливостта (разсейването) при 
възвръщаемостта на даден актив или портфейл от активи. (Виж 
Георгиев, Г. и др., Инвестиции, 2015, с.185). Рискът измерен чрез 
стандартното отклонение се проявява както в по-ниските, така и в по-
високите стойности и отчита общото разсейване на доходността от 
инвестицията (общия риск). Това позволява и прави инвестиционните 
схеми, които имат относително по-високи, но постоянни темпове на 
реализираната положителна доходност, на практика да изглеждат по-
рискови само защото доходността им има по-висок размер от средната. 
Този недостатък се преодоляват в значителна степен от 
полустандартното отклонение, което е асиметричен рисков измерител и 
отчита само негативната страна на риска, т.е загубите и 
инвестиционните мениджъри могат значително по-лесно да се защитят 
срещу проявлението на пазарния риск. В основата на асиметричните 
рискови модели се разглеждат две различни алтернативи на вероятно 
разпределение: реализация на доход над очаквания и от друга страна 
загубата, изражение на рискова експозиция (Кръстева, 2016). В 
теорията и практиката по управлението на риска през последното 
десетилетие като доминиращ модел за отчитане на асиметричните 
негативни абсолютни стойности на пазарния риск се утвърди подходът 
“Стойност под риск“, популярен със съкращението VaR. Финансовата 
теория определя VaR като най-голямата загуба за определен времеви 
период при определено ниво на вероятност, при нормални пазарни 
условия (Георгиев, 2012, с.8). VaR измерва риска от загуба на база на 
негативните стойности на доходността или на тези под определена 
целева възвръщаемост. 

2.3 Риск коригирани измерители на ефективността на 
портфейлния мениджмънт 

Самостоятелния анализ на доходността и на риска може да 
разкрие само част от картината и не винаги да представи нещата вярно. 
Ето защо оценката на инвестиционните портфейли трябва да става чрез 
коригиране на постигнатата доходност с нивото на поетия риск, т.е. при 
отчитане на връзката между възвръщаемостта на портфейла и поетия 
риск за нейното реализиране. Измерването на риск коригираната 
доходност може да варира в зависимост от това дали ще се вземе 
предвид абсолютната доходност или постигнатата над безрисковата 
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доходност и как ще бъде отчетен риска. Всичко това е довело да 
развитието на значителен брой риск-базирани измерители на 
инвестиционните резултати. Във финансовата теория и практика са 
известни повече от 100 измерители на изпълнението на 
инвестиционните портфейли (Cogneau & Hübner 2009). Тези показатели 
могат да бъдат класифицирани по различен начин, но всички те имат 
нещо общо – сравняват възвръщаемостта на капитала с нивото на 
поетия риск, за да бъде реализирана тази възвръщаемост. С развитието 
на финансовите пазари и появата на нови форми на инвестиране 
нарасна необходимостта от използването на ефективни инструменти за 
сравняване на инвестиционните резултати на различните фондове с цел 
инвестиционните мениджъри да изберат правилна стратегия за 
разпределение на капитала  (Weisman, 2002, с. 80). Освен това 
зачестилите финансови кризи наложиха въвеждането на стандарти 
управление на риска с цел подсигуряване срещу неочаквани загуби и 
финансовите институции и инвестиционни фондове масово започнаха 
да оценяват ефективността на своите портфейли с риск-коригирани 
показатели. Използването им има две основни цели: оценяване и 
сравняване на алтернативни инвестиции, като на първо място се 
поставя инвестицията с най-висока доходност, реализирана при най-
ниско ниво на риск (Jorion, 2006, с. 291), а другата област, в която е 
приложимо тяхното използване е портфейлната оптимизация 
(Георгиев, Г и др. „Инвестиции“, 2015, с. 201). 

За целите на анализа авторът счита като най-подходящо 
класифицирането на   риск-базираните показатели за измерване на 
инвестиционните резултати в зависимост от тяхното еволюционно 
развитие. В този аспект те могат да бъдат класифицирани като 
традиционни показатели, основани на модерната портфейлна теория и 
алтернативни на традиционните показатели, представители на 
постмодерната портфейлна теория. 

В основата на класическите измерители на ефективността от 
инвестирането стои сравнението на възвръщаемостта на портфейла за 
оценявания период с възвръщаемостта на стандартен (еталонен) 
портфейл. Този еталонен портфейл трябва да е възможна алтернативна 
инвестиция на оценявания. Това означава че те трябва да са 
съпоставими в зависимост от целта на анализа и характеристиките, 
които притежават. Сравнението между тях става на база на конкретен 
модел за определяне на цените на активите, по който може да бъде 
предвидено дали промените в портфейла ще водят до по-висока или по-
ниска възвръщаемост. По тази причина развитието на анализа на 
инвестиционните резултати и появата на показатели за тяхното 
измерване следва развитието на моделите за ценообразуване на 
финансовите активи. Първите измерители на доходността в зависимост 
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от поетия риск са съотношенията на Sharpe и Treynor (Sharpe, 1966; 
Treynor, 1965). Jensen въвежда мярка за допълнителната доходност на 
портфейла, постигната над доходността на еталонния портфейл, 
известна като "Jensen's alpha" (Jensen, 1968). Тази алфа измерва 
разликата в доходността, която портфейлът реализира над пазарната 
доходност, съгласно Sharpe-Lintner CAPM модела (Sharpe, 1964; 
Lintner, 1965). Алтернативен вариант на коефициента на Шарп за 
оценяване на инвестиционното изпълнение на портфейлите, използван 
често в инвестиционната практика е информационния коефициент. 
Коефициентът М2 (Modigliani & Modigliani, 1997) е близък до този на 
Шарп, но за разлика от него М2 отчита допълнителния риск, поет над 
риска на еталонен портфейл като съпоставя стандартното отклонение 
на приетия за еталон пазарен портфейл със стандартното отклонение на 
инвестиционния портфейл. В това е неговото преимущество над 
измерителя на Шарп. Друг метод, който може да даде ценна 
информация относно ефективността на управление на инвестиционния 
портфейл е моделът на Фама (Fama,1972), при който допълнителната 
доходност над безрисковата се разпада на нейните съставни 
компоненти. В рамките на този метод доходността се декомпозира на 
четири съставни компонента: безрискова доходност; доходност от 
поемане на систематичен риск; доходност от диверсификация; 
доходност от нетно селектиране. 

В основата на постмодерната теория на портфейла стои 
схващането за създаването на портфейл въз основа на целева (желана) 
възвръщаемост, т.е управлението на портфейла да осигури норма на 
възвръщаемост, която отговаря на определени изисквания или 
очаквания от страна на инвеститорите във фонда. Предпочитаната 
възвръщаемост е възвръщаемост, която е заложена за реализиране на 
инвестиционните цели. Затова тя се използва при измерване и оценка 
на съотношението риск / възвращаемост при инвестиране на средства. 
В това съотношение рискът се свързва с нереализиране на целевата 
норма на доходност. През 1994 г. Sortino за първи път предлага 
измерител за оценка на портфейлното изпълнение, базиран на 
използването на асиметричен рисков измерител – полустандартното 
отклонение. Коефициентът “доходност/стойност под риск”, предложен 
от Jorion (2000, p. 22) използва като асиметричен рисков измерител 
„стойността под риск“ (VaR). В действителност това е модифициран 
вариант на коефициента на Sharpe, отчитащ съотношението на 
реализираната над безрисковата доходност към асиметричния рисков 
измерител „стойност под риск”, вместо към общия риск на портфейла. 
Друг измерител представител на постмодерната инвестиционна теория 
е Омега коефициента предложен от Keating и Shadwick (2002). Омега 
коефициента представлява отношението на кумулативната вероятност 
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възвръщаемостта на една инвестиция да се окаже над определена 
стойност (MAR) върху кумулативната вероятност възвръщаемостта да е 
под тази стойност. Колкото по-висока е стойността на Омега, толкова 
по-голяма е вероятността дадена възвращаемост да бъде реализирана 
или превишена. 
2.4 Измерване доходността, инвестиционния риск и изпълнението 

на капиталовите пенсионните фондове в България 
2.4.1 Дискусия по въпросите за измерване на инвестиционните 

резултати на пенсионните фондове в специализираната литература 
В този параграф се проследява развитието на академичната мисъл 

относно резултатите от емпиричното тестване на методите и техниките 
за измерване на инвестиционното представяне.  

Голяма част от изследователите са приложили традиционните 
метрики за ефективност, използвани от взаимните фондове, като 
например съотношението Sharpe, съотношението Treynor, алфа на 
Jensen, за да анализират постигнатите резултати от пенсионните 
фондове. Beebower и Bergstrom (1977) са сред първите, които са 
изследвали резултатите на американските пенсионни фондове в 
рамките на модела за оценка на капиталовите активи (CAPM). 
Lakonishok, Shleifer and Vishny (1993) разглеждат извадка от 769 
пенсионни фонда на базата на дефинирани доходи и установяват, че 
през 80-те години на миналия век те изостават от индекса S&P500 с 
1,3% годишно. Blake, Lehmann & Timmermann (1999) разглеждат 
разпределението на активите на извадка от 364 пенсионни фонда за 
периода 1986-1994 г. и установяват по-лошо представяне в сравнение с 
пазара. Gallo (2008 г.) прави анализ на извадка от италиански 
пенсионни фондове и  установява, че "пенсионните фондове не 
представляват ефективна алтернатива на процента на TFR (вид 
нормативно определена социална гаранция за италианските работници 
в случай на очаквана загуба на работа)", но също така констатира, че 
"стратегия за покупка и задържане на пазарното портфолио би 
представлявала по-ефективна алтернатива на TFR.“ Pablo Antolin (2008) 
сравнява инвестиционните резултати на частните пенсионни фондове в 
няколко държави от ОИСР, Латинска Америка и Централна и Източна 
Европа. Novaković (2015) стига до заключението, че хърватските 
пенсионни фондове се представят по-добре от конструирания от него 
мултииндекс по всички използвани риск-базирани показатели. Всички 
тези проучвания използват традиционните мерки за ефективност на 
инвестиционното представяне на фондовете. Голямата част от 
емпиричните проучвания представят някои недостатъци от тяхното 
прилагане, въпреки това те дават ценна информация за различни 
аспекти на ефективността от управлението на инвестиционните 
портфейли. 
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В резултат на проучената литература авторът прави извод, че 
основната част от изследванията са посветени на анализа на пазарното 
изпълнение на пенсионните фондове в страни с развити финансови 
пазари. Що се отнася до оценяване на ефективността на пенсионните 
фондове в България изследванията на българската академична общност 
са ограничени. По-голяма част от публикациите разглеждат 
капиталовите пенсионни фондове като част от българския пенсионен 
модел и акцентират на аспектите на държавната регулация и надзор на 
допълнителното пенсионно осигуряване (Данева, 2009; Христосков, 
2010, 2016; Пантелеева-Йорданова, 2008; Милев, 2014). С. Димитров 
(2014) акцентира върху тенденциите и възможностите за повишаване 
ефективността на капиталовите пенсионни схеми в България. Данева 
(2016) изследва пазарното управление на активите на пенсионните 
фондове в България за периода 2001-2015 година и прави преглед на 
резултатите от възприетите в отделни държави надзорни практики за 
риск-базиран надзор върху капиталовите пенсионни схеми. В 
литературата обаче липсва комплексно изследване относно оценката на 
ефективността от пазарното управление на инвестиционните 
портфейли на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в 
България. 
2.4.2 Възприет подход за измерване на доходността на пенсионните 

фондове в България 
Представени и анализирани са методите за измерване на 

доходността реализирана от ФДПО в България в зависимост от 
възприетите  изискванията на Комисията за финансов надзор за 
публикуване и оповестяване на доходността. Направен е извод, че 
възприетият подход за измерване и оповестяване на реализираната 
доходност от ФДПО в България предоставя необходимата информация 
за извършване на анализ на инвестиционните резултати. 

2.4.3 Показатели, използвани за измерване нивото на 
инвестиционен риск при фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване 
Пенсионноосигурителните дружествата идентифицират следните 

рискове при инвестиране активите на пенсионните фондове: 
1. Пазарен риск, който бива: 
- лихвен риск, т.е рискът от намаляване на стойността на 

инвестицията в даден финансов актив, поради изменение на нивото на 
пазарните лихвени проценти, влияещи върху стойността на този актив; 

- валутен риск, възникващ при промяна на обменните 
валутни курсове, по които се търгуват финансовите инструменти; 

- ценови риск, свързан с инвестиции в акции или 
инвестиционни имоти  е рискът от намаляване на стойността на 
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инвестицията в акции и инвестиционни имоти при неблагоприятни 
промени на нивата на пазарните цени; 

2. Кредитен риск, който се предизвиква от намаляване стойността 
на инвестицията в даден финансов инструмент при неочаквани събития 
от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти 
(инвестиционен), насрещната страна по борсови и извънборсови сделки 
(контрагентен и сетълмент); 

3. Ликвиден е рискът от загуби при продажби на активи при 
неблагоприятни пазарни условия, за да бъдат посрещнати неочаквани 
краткосрочни задължения; 

4. Оперативен риск – рискът от възникване на загуби в резултат 
на неадекватни или неработещи вътрешни процедури, действия на 
служители и системи, или възникнали събития, дължащи се на външни 
фактори; 

5. Законовият риск включва всички рискове за портфейлите на 
фондовете, свързани с промени в нормативната уредба, регулираща 
инвестиционната дейност на пенсионното дружество, които могат да 
доведат до загуба на пазарна стойност при привеждането на 
портфейлите в регулация. 

6. Политически риск – произтича от появата на непредвидени 
обстоятелства в политическата конюнктура, водещи до нарушаване на 
нормалното функциониране на държавните органи и институции, при 
което се влошават пазарните и инвестиционни условия и вероятността 
от намаляване на доходността на инвестициите нараства. 

Относно практиката по идентифицирането, измерването и 
управлението на риска при пенсионните фондове в България могат са 
направени следните изводи: За всички фондове имат публикувана 
инвестиционна политика и правила и процедури за наблюдение, 
измерване и управление на риска, свързан с инвестициите им. 
Установено е, че много други стандарти за управление на риска не са 
въведени и се прилагат сравнително рядко или не се прилагат от 
пенсионноосигурителните дружества. Използването и на други 
показатели (освен коефициент на Шарп) за оценяване на риск-
коригираното изпълнение на инвестиционните портфейли на фондовете 
или стрес тестовете биха били полезни за набирането на важна 
информация за качествата на различните активи, а също така могат да 
сигнализират за възможни проблеми. Това от своя страна ще доведе до 
подобряване на инвестиционния мениджмънт и повишаване на 
ефективността на инвестиране на пенсионните фондове в България. 
III. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
НА КАПИТАЛОВИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ 

Основната цел на тази част от дисертацията е чрез анализ на 
инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в 
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България да се оцени тяхната ефективност и да бъдат направени 
предложения за нейното повишаване от гледна точка на постиганата 
доходност в зависимост от поетия инвестиционен риск. 

Този анализ обхваща няколко основни момента: 
 Проследяване на развитие на капиталовите пенсионни 

схеми в България, като се прави съпоставка с развитието в 
други страни по отношение на растеж на управляваните 
активи и състояние на пенсионноосигурителния пазар; 

 Анализ и оценка на състоянието на техните инвестиционни 
портфейли. Обект на този анализ са управляваните активи, 
тяхната алокация: секторна, географска, по класове активи, 
на база на което да бъдат направени изводи за общото 
състояние и тенденции в инвестирането на пенсионните 
активи; 

 Анализ на постигнатите инвестиционни резултати на база 
на използването на риск-коригирани показатели за 
портфейлната ефективност, с цел да бъдат направени 
изводи и препоръки за повишаване ефективността на 
капиталовите пенсионни фондове от гледна точка на 
постиганата доходност в зависимост от поетия 
инвестиционен риск. 

 
3.1 Състояние и тенденции в развитието на  капиталовите 

пенсионни фондове в България. 
Към края на 2017 г. функционират 9 пенсионноосигурителни 

дружества. 4 от тях са част от международни финансови групи - „Ен Ен 
ПОД” ЕАД - NN Group N.V., ПОД „Алианц България” АД - ALLIANZ 
SE, ПОК „Доверие” АД - Vienna Insurance Group AG Wiener 
Versicherung Gruppe и ПОК „ДСК - Родина” АД - OTP BANK NYRT. 
Всички те управляват универсален, професионален и доброволен 
пенсионен фонд,. Две дружествата са лицензирали ДПФПС, но дейност 
извършва само ДПФПС „ДСК-Родина“.   

С доминиращи пазарни позиции в края на 2017 година са три от 
пенсионноосигурителните дружества: ПОК „Доверие” АД,  ПОД 
„Алианц - България” АД и ПОК „ДСК-Родина” АД. 
Пенсионноосигурителният пазар в България през последните години 
може да се определи като сравнително конкурентен със средно ниво на 
концентрация според показателите за определяне на степента на 
пазарна концентрация на база нетни активи: коефициента за 
концентрация (CR) и индекс на Херфиндал-Хиршман (HHI) . През 2017 
г. индексът за концентрация на осигурителния пазар в България е 64% в 
сравнение с 70,6% през 2009 г., а стойността на HHI е 1760,1, в 
сравнение с HHI =1922,2 през 2009 г. Стойностите на показателите 
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постепенно намаляват. В сравнение с 2009 г.  CR3 се е понижил с 
10,3%, а HHI с 9,2%, но все още са далече от стойностите за нормален 
конкурентен пазар с ниска концентрация. 

Анализът на активите и броя на осигурените лица показва 
следното: 

 Наблюдава се стабилен ръст на броя на осигуряваните лица 
и на размера на нетните активи на фондовете, което говори за 
разрастване на сектора на капиталовия тип пенсионно осигуряване в 
страната през разглеждания период. Този растеж може да бъде 
подкрепен със следните доказателства: 

 Нетните активи на фондовете са нараснали 2,24 пъти за 8 
годишен период. Най-голямо е нарастването при УПФ – близо 2,6 пъти. 
Техният размер към края на 2017 е 10536 млн. лв. или 83,2% от общия 
размер на нетните активи на фондовете; 

 Нарастването на активите, особено в универсалните 
фондове се дължи на увеличаване броя на осигурените лица и на 
постъпленията от осигурителни вноски. Въпреки направените 
законодателни промени, с които се даде възможност за прехвърляне на 
партиди в Държавно обществено осигуряване, това засега не се 
отразява на постоянния темп на нарастване на  броя на осигурените 
лица и нетните активи в УПФ. Интересно ще е да се проследи 
влиянието на направената промяна през следващите няколко години и 
дали тя ще доведе до отлив на средства от УПФ. 

 Най-голям е растежът на месечните постъпления от 
осигурителни вноски на едно лице при ДПФ – 1,44 пъти. Това показва 
положителна тенденция в засилване на интереса към доброволното 
осигуряване. Освен това при осигуряването в доброволен фонд не 
съществуват ограничения върху размера на вноската, той е по избор.  

 Средният размер на натрупаните средства на едно лице е 
по-висок при задължителните фондове в сравнение с доброволните. 
Това е логично, поради задължителния характер на осигуряването. При 
професионалните фондове се падат най-много средства на едно лице, 
тъй като размерът на осигурителната вноска в ППФ е по-висок.  

В резултат на анализа на данните за периода на изследването са 
направени следните предложения за повишаване ефективността на 
дейността на капиталовите пенсионни фондове: 

 Тъй като натрупаните средства в осигурителните партиди 
на лицата се формират от направените вноски и доходността от тяхното 
инвестиране е необходимо законодателно да бъде въведен по-висок 
размер на осигурителната вноска в задължителните фондове, което ще 
окаже ефект и върху дохода от инвестиране и в крайна сметка ще се 
постигне по-висока степен на заместващ доход. Безспорно, сивата 
икономика и избягването на осигурителни вноски оказва негативен 
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ефект като намалява размера на акумулираните средства във ФЗДПО и 
са необходими мерки за неговото ограничаване; 

 Много важен момент от развитието на допълнителното 
пенсионно осигуряване е повишаването на информираността на 
населението относно неговата ролята и значението за реализиране на 
допълнителни пенсионни доходи. Тъй като се очаква първите 
пенсионери в универсалните пенсионни фондове да придобият право на 
допълнителна пожизнена пенсия за старост през 2021 г. за жените и 
през 2024 г. за мъжете, е необходимо да се предприемат мерки са 
повишаване доверието в частните пенсионни фондове; 

 Стимулирането на конкуренцията на 
пенсионноосигурителния пазар е в интерес на осигурените лица и ще 
окаже положително влияние върху нарастването на пазара. 
Въвеждането на мултифондовата организация на пенсионните фондове 
ще стимулира тази конкуренция и от друга страна ще даде възможност 
за избор на портфейл в зависимост от толерантността към риска на 
осигуреното лице. 

 Необходими са мерки за засилване интереса на населението 
към доброволното пенсионно осигуряване, не само от страна на 
пенсионните администратори, но и от страна на държавата (например, 
въвеждане на допълнителни данъчни облекчения, засилване на 
информационните кампании с цел повишаване на инвестиционната и 
пенсионноосигурителната култура, периодично оповестяване на 
данните за постигнати инвестиционни резултати от фондовете под 
формата на рейтингови класации); 

3.2 Структура на инвестиционните портфейли на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване 

По отношение на структурата на инвестициите на пенсионните 
фондове за 2017 г. в България и в някои от страните от Централна 
Европа – Чехия, Словакия, Унгария и в страните от Латинска Америка, 
инвестициите в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата на пенсионните фондове заемат дял от над 50% от активите 
на фондовете (OECD, 2017). Така в това отношение пенсионните 
фондове в България следват общата тенденция за поддържане на по-
висок дял на дългови ценни книжа в портфейлите си. Сравнявайки 
данните за началото и края на изследвания период могат да бъдат 
направени следните констатации: 

 Делът на дълговите ценни книжа, издадени или 
гарантирани от страни членки на ЕС, други държави или централни 
банки  в края на 2017 г. бележи ръст от 35,15% в сравнение с 2009. За 
сметка на това пък е намалял делът на корпоративните, общинските и 
ипотечните облигации. Към края на 2017 средния относителен дял на 
ДЦК в портфейлите на фондовете е 51,1%. Въпреки продължителния 
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период на ниски лихвени проценти, пенсионните фондове залагат на 
сигурност и инвестират консервативно в ДЦК. Това е характерно за 
всички страни от ЦИЕ (с изключение на Полша). Дори и в развитите 
страни от ОИСР превес в инвестиционните портфейли на пенсионните 
фондове имат дълговите ценни книжа (OECD, 2017). 

 От друга страна пенсионните фондове в България 
значително са ограничили дела на банкови депозити от 25,9% през 2007 
г. до 0,9%, тъй като доходността по депозити спада значително за 
периода и в момента е близка до 0.  

 Забелязва се слабо увеличение на инвестициите в акции, 
породено от търсенето на инструменти с по-висока норма на доходност. 
Основната част се инвестират в акции на колективни инвестиционни 
схеми и дружества със специална инвестиционна цел. 

 Активите на ДПФПС «ДСК-Родина» са разпределени в 3 
класа активи – 63% в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани 
от членки на ЕС, други държави или централни банки, 36% в акции, 
права и дялове и едва 1,66% в корпоративни облигации. 78,4% от тях се 
инвестират на регулирани пазари в чужбина. 

 Относителният дял на инвестициите на фондовете в 
чужбина през 2017 г. достига до 65,05% от общите инвестиции, което е 
и най-високото ниво на инвестирани средства на осигурени лица извън 
страната за изследвания период. Основната причина за високия дял на 
инвестициите в инструменти, регистрирани за търговия на 
чуждестранни пазари е слабо ликвидния местен пазар и липсата на 
достатъчно разнообразни и качествени инструменти. От друга страна 
използването на възможностите за инвестиране в инструменти на 
чуждестранни регулирани пазари води до по-добра диверсификация на 
инвестиционните портфейли на фондовете. 

 Към края на 2017 г. в структурата на инвестициите в 
чужбина преобладават държавните ценни книжа с дял от 55,7%. 
Ценните книжа с променлив доход формират 27.3% от инвестициите в 
чужбина, а останалите са вложени в корпоративни облигации. Превес 
имат инвестициите в дългови инструменти, но и делът на инвестициите 
в инструменти с променлив доход също е съществен.  

За да обобщим направените констатации следва да отбележим, че 
формираните инвестиционни портфейли в голяма степен са резултат от 
законодателно въведените инвестиционни ограничения. Освен това 
поради липсата на опит и други фактори, като слабо ликвиден и лесно 
манипулируем капиталов пазар в страната, пенсионните мениджъри 
формират портфейлите си с предимно ниско до умерено равнище на 
риск. ДЦК преобладават в портфейлите и на четирите вида фондове за 
разглеждания период, това е причина за ниската норма на доходност. 
Положителна тенденция е увеличаване дела на акциите през 2017 г., 
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това съответно доведе и до по-високите инвестиционни резултати през 
тази година. Друга положителна тенденция е нарастване на дела на 
инвестициите в инструменти, регистрирани за търговия на 
чуждестранни пазари с цел по-добра диверсификация на 
инвестиционните портфейли. 
3.3 Доходност и инвестиционен риск на фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване 
Реализираната доходност от фондове за периода 2004-2017 г. 

може да бъде проучена в таблица 2. При изчисляване на реалната 
доходност за 13-годишния период не участват фондовете на ПОД 
„Топлина“ и „Пенсионноосигурителен институт“, а също и ДПФПС 
„ЦКБ-Сила“, тъй като те са започнали да функционират по-късно. 
Както се вижда от данните най-висока доходност след отчитане на 
инфлацията са натрупали фондовете на ПОК „Съгласие“, а най-ниска – 
трите фонда на ПОД „Бъдеще“.  

 
Таблица 2. Номинална и реална доходност на ФДПО в България за 

периода 01.07.2004 – 31.12.2017 година 

УПФ 
номинална 

доходност за 
периода 

инфлация реална доходност 

УПФ "ДОВЕРИЕ"  75,0% 59,0% 10,1% 
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 95,3% 59,0% 22,8% 
УПФ "ДСК - РОДИНА" 72,3% 59,0% 8,3% 
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 56,2% 59,0% -1,7% 
"ЕН ЕН УПФ" 75,1% 59,0% 10,1% 
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 88,9% 59,0% 18,8% 
"УПФ - БЪДЕЩЕ" 52,6% 59,0% -4,0% 
Общо за УПФ 71,6% 59,0% 9,2% 

ППФ       
ППФ "ДОВЕРИЕ"  79,3% 59,0% 12,7% 
ППФ "СЪГЛАСИЕ"  88,0% 59,0% 18,2% 
ППФ "ДСК - РОДИНА" 67,7% 59,0% 5,5% 
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 55,8% 59,0% -2,0% 
"ЕН ЕН ППФ" 79,6% 59,0% 12,9% 
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 85,7% 59,0% 16,8% 
"ППФ - БЪДЕЩЕ" 45,1% 59,0% -8,7% 
Общо за ППФ 72,2% 59,0% 7,9% 

ДПФ       
ДПФ "ДОВЕРИЕ"  86,8% 59,0% 17,5% 
ДПФ "СЪГЛАСИЕ"  96,3% 59,0% 23,4% 
ДПФ "ДСК - РОДИНА" 88,3% 59,0% 18,4% 
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 64,0% 59,0% 3,1% 
"ЕН ЕН ДПФ" 89,0% 59,0% 18,9% 
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 76,9% 59,0% 11,3% 
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" 4,0% 59,0% -34,6% 
Общо за ДПФ 72,2% 59,0% 8,3% 
 Източник: Изчисления на автора  
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Управлението на риска е важен елемент от инвестиционната 
политика на капиталовите пенсионни фондове. При пенсионните 
планове с дефинирани вноски дохода след пенсиониране на 
осигурените лица зависи пряко от инвестиционните резултати на 
фонда, в който са се осигурявали. В теорията и практиката се използват 
различни подходи за идентифициране и измерване на инвестиционния 
риск. Според “Risk standards for institutional investment managers and 
institutional investors” (1996), управлението на риска трябва да включва 
подходяща идентификация, управление, измерване и надзор на риска. 
Работната група, изготвила тези насоки, обобщава добрите практики в 
20 стандарта за управление на риска, които всеки благоразумен 
институционален инвеститор трябва да изпълнява, за да е ефективен. 

В това направление резултатите от проучването на практиката по 
управление на риска в ПОД показват: 

 Всички дружества имат публикувана инвестиционна 
политика по отношение на управляваните фондове за допълнително 
пенсионно осигуряване. Тази политика се изготвя и приема на 
управителните органи на дружеството, в съответствие с приложимата 
законова уредба и съобразно спецификите и изискванията за 
осъществяване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване в 
Р. България, в интерес на осигурените лица; 

 Дружествата вземат решения, свързани с инвестиционната 
дейност от името и за сметка на фондовете, чрез съвет на директорите, 
управителен съвет или специализирани колективни органи; 

 Приетата и провеждана от всяко ПОД политика при 
инвестиране на пенсионните активи има за основна цел реализиране на 
определена доходност при дадено (ниско или умерено) ниво на риск и 
формиране на консервативен до балансиран инвестиционен портфейл, 
при спазването на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и 
диверсификация; 

 Всички фондове прилагат стратегията на диверсификация 
на активите в портфейлите им – секторна, географска и по класове 
активи, предопределена във висока степен от нормативно наложените 
регулации; 

 С оглед постигане инвестиционните цели някои от 
дружествата прилагат специфични инвестиционни стратегии и стилове, 
а другите не оповестяват такива в инвестиционните си политики; 

 Всички фондове възприемат в инвестиционната си 
политика инвестиционните ограничения, заложени от нормативната 
уредба, като някои от тях определят допълнителни ограничения и 
лимити за инвестиране. Това се предопределя от ниската толерантност 
към риск на осигурените лица и предимно консервативния стил на 
инвестиране; 
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 Дружествата могат да сключва хеджиращи сделки от името 
и за сметка на управляваните от тях фондове, само с цел намаляване на 
инвестиционните рискове, свързани с активите на фондовете; 

 ПОД извършват периодична оценка на ефективността на 
прилаганата от тях инвестиционна политика по отношение на 
принципите и стратегиите на управление на фондовете при възникване 
на съществени промени в макроикономическата обстановка или на 
пазарните условия, при въвеждане на промени в нормативната уредба 
или съществени отклонения в постиганата доходност или нива на 
инвестиционен риск; 
 В българската практика нормативно регламентирани са два 
показателя за измерване на инвестиционния риск на капиталовите 
пенсионни фондове – стандартно отклонение на доходността и 
коефициент на Шарп както вече беше описано в параграф 2.4.3. Поради 
задължението да определят и публично да оповестяват равнището на 
инвестиционния риск при управление, всички дружества изчисляват 
стандартно отклонение и коефициент на Шарп.  

 Поради липсата на ясен стандарт за съдържанието на 
политиката по управление на риска е констатирано, че  повече от 
половината от тях оповестяват използването на метода на 
модифицираната дюрация за измерване на лихвения риск, свързан с 
всеки инструмент, базиран на лихвен процент като облигации, лихвени 
суапи, фючърси, базирани на лихвени проценти, и фючърси, базирани 
на облигации. Четири фонда оповестяват, че измерват риска на 
портфейла чрез използване на VaR методологията при едностранен 
доверителен интервал – 99% и еднодневен или десетдневен времеви 
период.  

 ПОД определят нивото кредитен риск чрез използване на 
кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг. 
Въпреки това ПОД не се доверяват единствено на тези кредитни 
рейтинги, но извършват качествен и количествен кредитен анализ.  

3.4. Емпирично изследване на инвестиционни резултати, 
постигнати от капиталовите пенсионни фондове в България за 

периода 2009-2017 
В изследването на инвестиционната дейност на капиталовите 

пенсионни фондове най-съществения момент е анализът и оценката на 
постигнатите инвестиционни резултати. Този анализ е фокусиран върху  
пазарното изпълнение на инвестиционните им портфейли за 8-годишен 
и е предназначен да даде систематизирана, изчерпателна и достоверна 
информация за текущото състояние на инвестиционната дейност на 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България. 
Оценяването на постигнатите инвестиционни резултати ще покаже 
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доколко фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще успеят 
да гарантират допълнителни пенсионни доходи на участниците в тях и 
ще очертае перспективи за повишаване на тяхната ефективност.  

За целта на изследването са използвани данни за месечното 
изменението на стойността на дяловете на 28-те фонда за допълнително 
пенсионно осигуряване за периода от януари 2009 до юни 2017 г. На 
база на тези данни е изчислена постигнатата месечна доходност от 
управлението на портфейлите на фондовете като непрекъсната 
възвръщаемост. При изчисляване на показателите се използват 
анюализирани месечна доходност по формулата за ефективен годишен 
лихвен процент и стандартно отклонение на доходността:  

Друг показател за измерване на  риск коригираната 
възвръщаемост, използван при анализа на инвестиционното 
представяне е допълнителната доходност (рискова премия), 
реализирана над определена безрискова норма на доходност. Както 
вече беше описано безрисковата  доходност (Risk-free rate) обикновено 
е лихвен процент, които може да се получи при инвестиране в 
безрисков актив. Рисковата премия се получава като разлика между 
реализираната доходност и безрисковата доходност или друга 
минимална изискуема доходност (MAR). В нашето изследване за 
безрискова норма на възвръщаемост е приета стойността на индекса 
EONIA2, съгласно т.9 от приложение 4 към Изискванията за писмените 
и информационни материали на пенсионните фондове и 
пенсионноосигурителните дружества за определяне на рисковата 
премия при изчисляване на коефициента на Шарп.За да бъде 
определена общата тенденция в доходността от инвестиране на 
активите на пенсионните фондове за периода на изследване е 
използвана средноаритметичната стойност на доходността за периода 
на месечна база. За приближение на пазарния портфейл (еталон) са 
използвани индексите UNIDEX за УПФ, за ППФ – PROFIDEX и за 
ДПФ – VOLIDEX. Поради липсата на комплексен индекс (индексите на 
БФБ са базирани само на търговията с акции) и поради специфичните 
инвестиционни ограничения за портфейлите на пенсионните фондове в 
изчисленията за еталон са възприети именно индексите на стойността 
на един дял на всеки вид пенсионен фонд, изчислени като 
модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял 
за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на 
този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения 
вид. При изчисляване на полустандартното отклонение в коефициента 
на Sortino, за целево ниво на доходност e избрана нулева доходност. 
                                                           
2 Справочен индекс за сключените и изпълнени сделки овърнайт на междубанковия пазар в 
Еврозоната, или с други думи това е лихвен процент, по който банките си отпускат еднодневни 
заеми (1-дневен Еuribor), https://www.euribor-rates.eu/eonia.asp 

https://www.euribor-rates.eu/eonia.asp
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Презумпцията е, че възвръщаемостта трябва да е минимум 0%, за да 
бъде гарантиран пенсионен доход поне в размер на направените 
вноски. Общият риск на еталонния портфейл за конкретна група от 
фондове е целево ниво за риска при тези фондове, т.е. целевият 
коефициент бета на всеки фонд от тези групи е 1. При тези допускания 
са направени изчисленията на риск базираните коефициенти за 
портфейлите на пенсионните фондове за периода февруари 2009 – юни 
2017 година (103 бр. месечни данни за всеки фонд). Периодът е избран 
с цел да бъдат измерени инвестиционните резултати на всички 
функциониращи в момента пенсионни фондове. Тъй като стойностите 
на един дял на фондовете на „Пенсионноосигурителен институт“ АД 
започват да се изчисляват от декември 2008 за УПФ и януари за ППФ и 
ДПФ, за да има съпоставимост на резултатите и да бъдат включени 
всички фондове е избран конкретния период на изследването. 

В настоящото изследване инвестиционните резултати на 
капиталовите пенсионни фондове в България са проучени и измерени 
чрез прилагане на традиционните показатели за изследване връзката 
доходност-риск, основани на модерната портфейлна теория. Това са 
коефициентите на Sharpe, Treynor, Jensen’s alpha, Information ratio и М2, 
както и такива базирани на асимертични рискови измерители като: 
Sortino ratio изчислен на база на полустандартно отклонение (target 
downside deviation), Ω ratio и Jorion ratio (Reward to VaR), които са 
представители на постмодерната теория. VaR е изчислен по метода на 
историческа симулация при 95% вероятност и еднодневен времеви 
период.  Използван е методът на Fama за декомпозиране на 
доходността на портфейла над безрисковата на две части – доходност 
от селекция и доходност от поемането на систематичен риск.  

От направения анализ на риск-коригираната ефективност на 
капиталовите пенсионни фондове в България с традиционните 
измерители, базирани на Модерната портфейлна теория за избрания 
период, можем да направим извод, че коефициентът на Шарп дава 
представа относно подреждането на фондовете по реализираните 
резултати, която се допълва и потвърждава от останалите коефициенти. 
По-детайлна представа за постигнатата доходност и поетия риск е 
получена чрез използването на показатели, които отчитат отделните 
компоненти на доходността и риска. Детайлната оценка и анализ на 
причините и факторите, които са довели до съответните резултати биха 
помогнали при прогнозирането на бъдещото представяне на 
пенсионните фондове. 

Важен момент от оценката и анализа на инвестиционните 
резултати на пенсионните фондове, застъпен в настоящото изследване, 
е тяхното оценяване чрез показатели, които обвързват постиганата 
доходност с асиметрични рискови измерители като полустандартното 
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отклонение и VaR. Това са показателят на Сортино, коефициентът 
омега и коефициентът „доходност/стойност под риск“. В таблици 3, 4 и 
5 може да бъде проследено класирането на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване в България по риск коригирани показатели, 
базирани на асиметрични рискови измерители на пазарния риск. 
 
 
 

Таблица 3. Показатели за измерване на портфейлната ефективност 
на УПФ, базирани на асиметрични рискови измерители на пазарния 

риск за 01.2009-06.2017 

Универсален 
пенсионен фонд 

TDD 
  

VaR (95%) 
  

Sortino ratio 
  Ω  

Reward to 
VaR 

  

Доверие 0,01991 7 -4,97%  7 2,49765 6 2,8388  6 1,0006  6 
Съгласие 0,01706 5 -4,05%  5 3,62706 3 3,5868  4 1,5298  5 
Алианц 0,02611 9 -6,57% 9 1,68169 10 2,2287  10 0,6678  10 
ДСК 0,02189 8 -5,19%  8 1,91336 8 2,4036  8 0,8071  8 
ЕН ЕН 0,02616 10 -7,06%  10 1,83962 9 2,3011  9 0,6818  9 
ЦКБ 0,01451 4 -2,76%  2 3,45307 4 4,0373  3 1,8183  2 
Бъдеще 0,01427 3 -2,86%  3 3,17706 5 3,2572  5 1,5857  4 
Топлина 0,00979 1 -2,32%  1 4,42490 1 4,2864  2 1,8669  1 
ПОИ 0,01289 2 -3,15%  4 4,34233 2 4,3925  1 1,7757  3 
UNIDEX 0,01951 6 -4,74%  6 2,39119 7 2,7619  7 0,9835  7 

Източник: изчисления на автора 

Таблица 4. Показатели за измерване на портфейлната ефективност 
на ППФ, базирани на асиметрични рискови измерители на пазарния 

риск за 01.2009-06.2017 
Професионален 

пенсионен 
фонд 

TDD 
  

VaR (95%) 
  

Sortino ratio 
  

Ω  
Reward to 

VaR 
  

Доверие 0,01975  6 -4,57%  4 2,7588  4 3,0634  3 1,1933  3 
Съгласие 0,01956  4 -5,43%  7 2,8362  3 2,8229  5 1,0224  4 
Алианц 0,02686  10 -6,61%  10 1,8084  10 2,3230  9 0,7344  10 
ДСК 0,02323  8 -5,08%  6 1,8674  9 2,3862  8 0,8545  7 
ЕН ЕН 0,02586  9 -6,99%  9 2,0345  8 2,4356  7 0,7523  9 
ЦКБ 0,01874 3  -4,90%  5 2,5961  5 2,7970  6 0,9919  5 
Бъдеще 0,02066  7 -4,55%  3 2,1486  7 2,2810  10 0,9757  6 
Топлина 0,01062  1 -2,42%  1 3,8484  1 3,8202  1 1,6882  1 
ПОИ 0,01564  2 -3,95%  2 3,3985  2 3,4264  2 1,3457  2 
PROFIDEX 0,01970  5 -5,83%  8 2,3914  6 2,8594  4 0,8080  8 

Източник: изчисления на автора 
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Таблица 5. Показатели за измерване на портфейлната ефективност 
на ППФ, базирани на асиметрични рискови измерители на пазарния 

риск за 01.2009-06.2017 

Доброволен 
пенсионен фонд 

TDD 
  

VaR (95%) 
  

Sortino ratio 
  

 Ω 
  

Reward to 
VaR 

  
Доверие 1,97% 3 -4,80% 4 2,9972  2 3,2898 2 1,2280 4 
Съгласие 2,85% 9 -6,58% 9 2,2984 8 2,4017 9 0,9946 6 
Алианц 2,88% 10 -6,28% 7 1,7936 10 2,3629 10 0,8236 10 
ДСК 2,29% 5 -4,79% 3 2,5886 6 3,0241 5 1,2367 3 
ЕН ЕН 2,60% 8 -6,84% 10 2,3072 7 2,6242 7 0,8767 8 
ЦКБ 2,35% 6 -6,17% 6 2,2516  9 2,5009 8 0,8561 9 
Бъдеще 3,59% 11 -7,73% 11 1,0943  11 1,6697 11 0,5088 11 
Топлина 0,76% 1 -2,15% 1 6,4949  1 6,2586 1 2,3024 1  
ПОИ 2,42% 7 -5,59% 5 2,8206  3 2,9555 6 1,2204 5 
ДПФПС „ДСК“ 1,74% 2 -3,77% 2 2,7872 4 3,1125 4 1,2849 2 
VOLIDEX 2,15% 4 -6,31% 8 2,7427 5 3,1361 3 0,9343 7 

Източник: изчисления на автора 

Резултатите от емпиричния анализ на портфейлната ефективност 
на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 
януари 2009 – юни 2017 година могат да бъдат обобщени по следния 
начин: 

 Всички фондове регистрират положителна средна 
аритметична доходност за избрания период. Най-висока е тя при 
доброволните фондове. Те отчитат и по-високи нива на общ риск, 
измерен чрез стандартното отклонение на доходността, което 
потвърждава теоретичната постановка за връзката между доходността и 
риска. 

 Универсалните и професионалните пенсионни фондове 
прилагат по-консервативни стратегии за управление на портфейлите си, 
което се е отразило върху постигнатата доходност. При тях тя е по-
ниска в сравнение с доброволните. Това се предопределя от 
количествените инвестиционни ограничения, наложени законодателно, 
с цел ограничаване риска от инвестиране, който се поема от 
осигурените лица.  

 Анализът на коефициентите α и β показва неефективен 
портфейлен мениджмънт при задължителните и доброволни фондове 
на „ЕН ЕН“ и „Алианц“, те са поели и най-високо ниво на систематичен 
риск измерено чрез бета коефициента.  Общо 8 фонда регистрират 
отрицателна алфа което е признак за неефективен портфейлен 
мениджмънт, най-високи стойности на алфа показват изчисленията за 
фондовете на ПОД „Топлина“ и ПОД „Пенсионноосигурителен 
институт.  
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 При декомпозиране на рисковата премия по метода на Фама 
беше установено, че основният фактор за реализиране на допълнителна 
доходност е поемането на инвестиционен риск. Доходността от 
селекция варира от много ниски стойности до отрицателна при 8 
пенсионни фонда, което е признак на недобра диверсификация. 
Компонентът нетна селекция приема положителни стойности само при 
8 от общо 28 фонда, т.е само те са успели да компенсират 
несистематичния риск с допълнителна доходност. Това съответно е 
признак и за недобра способност за диверсификация на портфейлите на 
останалите. 

 Традиционните показатели, базирани на Модерната 
портфейлна теория: коефициентите на Шарп, Модилиани и Модилиани 
показват почти идентично класиране при измерване на 
инвестиционните резултати на пенсионните фондове. Отчитат се 
различия при класирането по показателя на Трейнър, което говори за 
недобра диверсификация. Информационният коефициент разкрива 
съществени различия. Три професионални фонда регистрират стойност 
над единица, а УПФ „Съгласие“ отчита стойност – 3,06, което е 
индикация за добър портфейлен мениджмънт. Според общия ранг 
(Приложение 1), изчислен за всички използвани класически показатели 
на 1 място от универсалните фондове се класира „ПОИ“, а най-нисък 
резултат е реализирал портфейла на „Алианц“, резултатът е идентичен 
при професионалните фондове, но там „Алианц“ се класира на 
предпоследно място, а на последно е „Бъдеще“. При доброволните 
резултатите показват, че най-добре се е представил ДПФ „Топлина“, а 
най-зле „Бъдеще“. 

 Оценяването на портфейлното пазарно представяне на 
фондовете с показатели, базирани върху downside измерители на 
пазарния риск допълва картината и потвърждава класирането на 
отделните фондове. Най-добро портфейлно изпълнение показват трите 
фонда на ПОД „Топлина. На последно място от универсалните фондове 
е „ЕН ЕН“. При професионалните най-зле се представя “Алианц“, при 
доброволните – „Бъдеще“. 

 Предложените показатели за анализ на инвестиционната 
дейност намират широко приложение в световната практика за 
оценяване на инвестиционните резултати на институционалните 
инвеститори, включително и пенсионните фондове. Тяхното прилагане 
при анализа на портфейлното пазарно представяне на капиталовите 
пенсионни фондове в България дава основание да смятаме, че те могат 
да послужат за изработване на методология за риск базиран надзор 
върху инвестиционната дейност на пенсионните фондове с цел да бъде 
подобрена ефективността им.  
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 Периодичният анализ на инвестиционната дейност, чрез 
прилагане на съвременните количествени методи и модели за оценка на 
инвестиционното представяне е необходимо условия за повишаване 
ефективността на портфейлния мениджмънт при капиталовите 
пенсионни фондове в България. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Развитие на капиталовия елемент в пенсионната система на 

страната е важно за достигане и запазване на финансовата й 
устойчивост и гарантирането на по-високи доходи на бенефициентите 
при пенсиониране. Постигането на максимална ефективност при 
управлението на портфейлите на пенсионните фондове за 
допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване е от 
изключителна важност и трябва да бъде изведено като основен 
принцип в дейността на пенсионните дружества. В настоящия етап от 
развитието на фондовете, когато те се намират все още в техния 
„незрял“ стадии и предимно натрупват средства, ако не постигат 
задоволителни инвестиционни резултати, това може да доведе до 
сериозен обществен натиск за реформиране и за пренасочване към 
разходопокривната пенсионна система, както се случи в някои страни 
от Централна и Източна Европа. Това ефективно управление е 
отговорност предимно на пенсионноосигурителните дружества, но 
предвид социалния характер на пенсионното осигуряване и на 
държавата. 

Акцентът в дисертационния труд, поставен върху анализа на 
ефективността на инвестиционните портфейли на капиталовите 
пенсионни фондове в България дава основание да бъдат синтезирани 
следните крайни резултати от изследването: 

 При направената характеристика на капиталовите пенсионни 
фондове са изведени същностните характеристики и 
специфичните особености на различните типове пенсионни 
схеми от капиталов тип като особено внимание е отделено на 
особеностите, касаещи фазата на акумулиране на средствата и 
най-вече процеса на инвестиране на активите на фондовете. 
Разгледани са подходите за регулиране на инвестиционната 
дейност на пенсионните фондове, прилаганите гаранционни 
механизми и други фактори, които влияят върху 
инвестиционната дейност на пенсионните дружества. 
Направени са констатации относно възможностите за 
подобряване на ефективността на пенсионния мениджмънт от 
гледна точка на тези критерии. 
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 Представени са методите и показателите за оценка и анализ на 
портфейлната ефективност, като те са класифицирани на база 
двата компонента на всяка една инвестиция: възвръщаемост и 
риск. Направен е извод, че тяхното прилагане от пенсионните 
мениджъри в България ще доведе до повишаване на 
ефективността на управление  на портфейлите на фондове от 
капиталов тип.  

 Най-същественият момент от дисертационния труд е 
направеното емпирично изследване на резултатите от 
инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове 
в България за периода 2009-2017 г., който обхваща 
посткризистния период, характеризиращ се със спад във 
възвръщаемостта на финансовите инструменти, последвалия 
период на ниски лихвени равнища и началото на 
възстановяването на финансовите пазари. 

 Анализът на резултатите е проведен в следните 
направления: 

1. Развитие на пенсионноосигурителния пазар за периода - 
динамика на нетните активи, броя на осигурените лица, 
натрупани средства в индивидуалните партиди и т.н. за 
анализирания период е констатирано нарастване на фондовете 
във всички посочени аспекти, т.е в това направление пенсионните 
фондове  показва добра ефективност; 

2. Структура на инвестиционните портфейли на пенсионните 
фондове - управлявани активи и тяхната алокация: секторна, 
географска, по класове активи. На база на направения анализ са 
изведени изводи за общото състояние и тенденции в 
инвестирането на нетните активи на фондовете за периода. 
Обобщавайки направените констатации следва да отбележим, че 
за изследвания период  портфейлите на фондовете са предимно 
консервативни в резултат на законовите инвестиционни 
ограничения и други фактори като: слабо ликвиден капиталов 
пазар в страната, липсата на качествени инвестиционни 
инструменти и не на последно място – недостатъчен опит. В 
портфейлите на фондовете преобладават ДЦК, но се забелязва 
положителна тенденция на нарастване на дела на инструментите 
с променлива доходност, породена от оживлението на 
капиталовите пазари. Друга положителна тенденция е нарастване 
на дела на инвестициите в инструменти, регистрирани за 
търговия на чуждестранни пазари с цел по-добра диверсификация 
на риска. 

3. Анализ на постигнатите инвестиционни резултати на база на 
използването на риск-коригирани показатели за портфейлната 
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ефективност. На база на възприетата методология за 
осъществяване на анализа и информация за месечното 
изменението на стойността на дяловете на 28-те фонда за 
допълнително пенсионно осигуряване за периода от януари 2009 
до юни 2017 г. е направена оценка и анализ на постигнатите от 
тях инвестиционни резултати за посочения период.  
Резултатите от анализа дават основание да бъдат потвърдени 

тезата на дисертационния труд и да бъдат направени следните 
препоръки: 

Тъй като постигането на максимална ефективност трябва да е 
основен принцип в дейността на пенсионните фондове е необходимо да 
бъде приложена методология за периодична оценка на ефективността 
на портфейлния мениджмънт при капиталовите пенсионни фондове в 
България чрез риск базиран подход за оценяване на инвестиционните 
резултати. Анализът на инвестиционната дейност, чрез прилагане на 
съвременните количествени методи и модели за оценка на 
инвестиционното представяне е необходимо условие за повишаване 
ефективността им.  

Както резултатите от емпиричното изследване, така и цитираната 
научна литература доказват, че инвестиционните регулации са от 
определящо значение при формирането на инвестиционните портфейли 
на пенсионните фондове и оказват силно влияние върху тяхното 
пазарно представяне. Затова е необходимо тяхното усъвършенстване, за 
да бъде увеличена прозрачността в управлението на фондовете, което 
ще допринесе за повишаване на общественото доверие в тяхната 
дейност. 
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III. Насоки за бъдещи изследвания по темата на 
дисертацията 

Настоящото изследване може да послужи като основа за: 
 Сравнителен анализ на инвестиционното представяне 

между капиталовите фондове в България и другите страни 
от Централна и Източна Европа; 

 Прилагане на методологията на изследването за анализ на 
инвестиционната дейност на застрахователните дружества в 
България; 

 
IV. Справка за научните и научно-приложни приноси в 

дисертационния труд 
1. Изследвани са характеристиките и специфичните особености 

на различните типове пенсионни схеми и фондове от 
капиталов тип като основно внимание е отделено на 
особеностите, касаещи фазата на акумулиране на средствата и 
най-вече процеса на инвестиране на активите на фондовете. 

2. Анализирани са показателите за оценка и анализ на 
ефективността на инвестиционните портфейли и е предложена 
класификация в зависимост от еволюционното им развитие на 
традиционни риск-коригирани показатели и показатели, 
базирани на Постмодерната портфейлна теория. 

3. Разработена е нова методология за риск-базиран надзор и 
периодичен анализ на инвестиционната дейност на 
пенсионните фондове в България с цел повишаване на 
ефективността им.  

4. Изследвана е инвестиционната дейност на капиталовите 
пенсионни фондове в България за периода 01.2009-06.2017 г., 
чрез коефициентите на модерната портфейлна теория (Sharpe, 
Treynor, Jensen’s alpha, Information ratio и М2), както и такива 
базирани на асимертични рискови измерители като: Sortino 
ratio изчислен на база на полустандартно отклонение (target 
downside deviation), Ω ratio и Jorion ratio (Reward to VaR), 
които са представители на постмодерната теория.  

5. На база резултатите от анализа са направени класации по 
различни риск базирани критерии на ФДПО в България, който 
могат да бъдат използвани от инвеститори, клиенти, 
осигуряващи се и други заинтересованите лица. 



40 
 

V. Списък с публикациите 
Студии: 
1. Марева, Н. „Капиталовите пенсионни фондове в България – 

развитие, състояние и перспективи“, Годишник на ВУАРР, 
Vol. 6, 2018, ISSN 1314-9113 (print), ISSN 2535-0609 (on-line)  

Научни доклади:  
1. Георгиев, Г., Н. Марева, Измерване на риск коригираната 

възвръщаемост при фондовете за доброволно пенсионно 
осигуряване в България, Национална научна конференция, 
Варненски икономически университет, 17 ноември 2017 г. 
Сборник с научни доклади, том 2, Изд. „Наука и икономика“, 
Варна, 2018, с. 342-356, ISBN 978-954-21-0957-0 

2. Марева, Н., Г. Георгиев, Управление, измерване и надзор на 
инвестиционните рискове при доброволните пенсионни 
фондове в България, Юбилейна научна конференция 
„България на регионите“, 27-28 октомври 2017, Пловдив, 
Сборник с доклади, с. 104-116,  http://regions.uard.bg, ISBN 
978-619-203-207-4 (on-line) 

3. Георгиев, Г., Н. Марева, Оценяване на инвестиционното 
представяне на капиталовите пенсионни фондове в България 
за периода 2009-2017 г., Национална кръгла маса на тема: 
Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния 
пазар в условията на динамична регулаторна среда“ Стопанска 
академия, Свищов, 14-15 октомври 2017 г. Сборник с доклади, 
, АИ „Ценов“, Свищов, 2018, с. 229-237, ISBN 978-954-23-
1382-3 

4. Georgiev, G., N. Mareva, Risk-adjusted performance ranking of 
Bulgarian pension funds, IBANESS Congresses Series-
Kirklareli/Turkey September 23-24, 2017, Proceedings, ISBN 978-
605-67815-0-6 

5. Mareva N., G., Georgiev, Measuring Bulgarian Pension Funds 
Investment Performance by Risk-Adjusted Metrics, IBANESS 
Congresses Series-Edirne/Turkey March 04-05, 2017, Proceedings, 
ISBN 978-605-67281-0-5 
 

http://regions.uard.bg/


ДЕКЛАРАЦИЯ
от

Николина Янкова Марева 
докторант в катедра „Финанси“ на ф-т „Икономика и управление“,

ВУАРР -  Пловдив

Във връзка с процедура за придобиване на ОНС „Доктор“ по 
докторска програма „Финанси и банково дело“ в професионално 
направление 3.8 Икономика и защита на представения от мен 
дисертационен труд, декларирам:

1. Постигнатите в дисертационния труд резултати и изведени приноси са 
оригинални и не са заимствани от изследвания и публикации, в които 
нямам участие.

2. Представената от мен информация във вид на публично достъпна 
информация за данни и публикации, лично съставени справки и др., 
съответства на обективната истина.

3. Научните резултати, които са получени, описани и/или публикувани от 
други автори, са надлежно цитирани в библиографията.

Дата: 07.12.2017 Декларатор:

Н. Марева


