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Ас. НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА,

ВУАРР -  Пловдив
Резюме: Променената демографска, 

икономическа и политическа обстановка 
доведе до преосмисляне на пенсионно 
осигурителните модели на много страни. 
В България с въвеждането на новото 
социално осигурително законодателство 
от 1999 година започна изграждането на 
многостълбов пенсионен модел, основан 
на концепцията на Световната банка, 
който съчетава действащата пенсионна 
система от солидарен тип с допълващ 
механизъм за пенсионно осигуряване от 
капиталов тип в две форми: задължителна 
и доброволна.

В публикацията се поставя акцент 
върху развитието на допълнителното 
пенсионно осигуряване в България. 
Извеждат се основните постижения 
на пенсионно осигурителния пазар в 
страната, както и предизвикателствата и 
възможностите, които стоят пред него.

Abstract: Changes in demographic, 
economic and political environment drove to 
reflection of the pension insurance modeling 
in many countries. In Bulgaria along the 
introduction of new social legislation in 1999 
began a construction of multi-pillar pension 
model based on the conception of the World 
Bank, which combines the current solidarity 
pension system with supplementary (capital 
market based) pension system in two forms: 
a compulsory pension funds and a voluntary 
pension funds.

The publication focuses on the 
development of the supplementary (capital 
market based) pension system in Bulgaria. 
Main achievements of the Bulgarian 
retirement services market are bringing out 
and challenges and opportunities it faces.

УВОД
Влошената демографска ситуация е 

проблем от особена важност за всички 
европейски страни. Изследванията, 
представени в публикуваната наскоро 
Зелена книга за адекватни устойчиви и 
сигурни европейски пенсионни системи, 
показват че след 2012 г. населението 
в трудоспособна възраст ще започне 
значително да намалява. Ниските 
нива на раждаемост и нарастването 
на продължителността на живота ще 
предизвикат значителни промени във 
възрастовата структура на населението 
и през 2060 г. на всяко лице над 
65 години ще се падат едва 2 лица в 
трудоспособна възраст. Демографската 
криза принуди много правителства да 
реформират пенсионните си системи 
в посока разширяване обхвата на 
капиталовонатрупващата част с цел 
да осигурят дългосрочна финансова 
стабилност на бъдещите пенсионни 
доходи.

Реформата на пенсионното 
осигуряване в България започна през 
2000 г. и бе замислена с оглед въвеждане 
на модерна пенсионна система от 
европейски тип, съчетаваща елементите 
на разходопокривния и капиталовия 
механизъм във възможно най- 
добри съотношения с цел постигане 
на адекватни пенсии и финансова 
устойчивост на доходите на населението в 
нетрудоспособна възраст.

БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕН МОДЕЛ
Действащата пенсионноосигурителна 

система в страната е изградена на основата 
на три стълба (схема 1):

I стълб е държавното обществено



РАЗВИТИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО иСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ, 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ 59
осигуряване /ДОО/, който осигурява 
държавна пенсия в размер около 35% 
от последния осигурителен доход 
преди пенсиониране, функциониращ 
изцяло на разходопокривен принцип и 
участието в него е задължително. При 
този модел на финансиране от вноските 
на осигурените лица се изплащат 
пенсиите и обезщетенията на настоящите 
пенсионери.

Допълнителното пенсионно осигуря
ване /ДПО/ обхваща втория и третия 
стълб, съответно задължителен и 
доброволен. Целта на въвеждането на 
многостълбов пенсионен модел е да се 
осигури допълнителна към държавната 
пенсия, като по този начин се увеличи 
доходът на пенсионерите до 70-80% от

последния осигурителен доход преди 
пенсиониране, като бъде гарантирано 
запазването на стандарта на живот в 
нетрудоспособна възраст. За разлика от 
ДОО, ДПО се осъществява от частни 
пенсионно осигурителни дружества 
чрез участие на осигурените лица в 
управлявани от дружествата фондове за 
допълнително пенсионно осигуряване 
при условията на лицензионен режим 
и държавно регулиране и контрол. 
Вноските в тези фондове се натрупват 
по индивидуални партиди на лицата. 
Размерът на отпусканата пенсия 
зависи изцяло от натрупаната сума в 
индивидуалната партида и дохода от 
инвестирането на тези средства.

БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН МОДЕЛ

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА 
КАПИТАЛОВИТЕ СХЕМИ ЗА ПЕНСИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Острата необходимост от решаване 

на проблемите, свързани с нарастващия 
дефицит в държавното обществено 
осигуряване превърна капиталовите 
схеми във важна съставна част на 
българската пенсионна система. 
Влошаване на съотношението между 
работещи и пенсионери е сериозно 
изпитание за финансовата устойчивост на

разходопокривната част от пенсионната 
система. Финансовата криза, довела до 
намаляване на икономическата активност, 
висока безработица и ниски доходи на 
голяма част от населението в страната 
допълнително влияят върху стабилността 
й и поставят редица предизвикателства 
пред нея. Ето защо все повече се залага 
на развитието на пенсионно осигуряване 
от капиталов тип във втория и трети 
стълб на пенсионната система, чиято цел 
е да се осигурят допълнителни източници 
на пенсионен доход и да се обезпечи
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нормално съществуване на бъдещите 
пенсионери.

Допълнителното пенсионно осигуря
ване се осъществява чрез участие в така 
наречените фондове за ДПО, които се 
учредяват и управляват от пенсионни 
осигурителни дружества /ПОД/. Те са 
акционерни дружества, лицензирани от 
Комисията по финансов надзор /КФН/ 
с минимален учредителен капитал от 5 
млн. лева, внесен изцяло в пари. Всяко 
ПОД 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. Основната 
задача на ПОД според Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/ е да инвестира 
постъпилите средства от осигурителни 
вноски при спазване на принципите на 
надеждност, ликвидност, доходност и 
диверсификация. КСО регламентира и 
финансовите инструменти, в които могат 
да бъдат влагани средствата на пенсионен 
фонд, предвиждайки количествени 
ограничения за инвестиции във всеки 
от тях. С цел защита на интересите на 
осигурените лица законът съдържа редица 
ограничения и забрани за инвестиране. 
Надзорът на дейността на ПОД се 
осъществява от КФН и нейният орган 
-  заместник-председателят, ръководещ 
управление “Осигурителен надзор”.

Първите частни пенсионни фондове 
в нашата страна възникват през 1994 
г., като на практика поставят началото 
на допълнителното доброволно 
пенсионно осигуряване (III стълб). 
Законовата регламентация на пенсионнно 
осигурителната система от капиталов 
тип се осъществи през 1999 г. с 
приемането на Закона за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване / 
ДДПО/ и Кодекса за задължителното 
обществено осигуряване /КЗОО/. Тези 
два закона поставиха основите на новия 
пенсионен модел с неговите три елемента- 
държавното обществено осигуряване,

създадено на базата на съществуващата 
разходопокривна (солидарна) система, 
съответно реформирана и адаптирана 
към новите условия; допълнителното 
задължително пенсионно осигуряване 
с капиталов принцип на действие, 
представляващ допълнение към основния 
първи стълб с цел да повиши и разно
образи равнището на пенсионна защита 
и доброволното пенсионно осигуряване 
изградено също на капиталов принцип 
на действие с цел да даде възможност за 
допълнителен пенсионен доход1. През 
2000 г. бе създаден държавният орган за 
надзор и лицензиране на дейността на 
пенсионноосигурителните дружества- 
Държавната агенция за осигурителен 
надзор /ДАОН/ към Министерски съвет. 
През 2003 г. функциите на ДАОН се 
изземват от КФН е приет нов Кодекс за 
социално осигуряване, с който се доразви 
и усъвършенства регламентацията 
на пенсионното законодателство в 
България и се постигна по-нататъшно 
утвърждаване на българския модел на 
допълнителното пенсионно осигуряване 
чрез създаване на по-добри условия за 
гарантиране на средствата и интересите 
на осигурените лица и за повишаване 
на обществената прозрачност и 
доверието в тази сфера2. През 2006 г. 
се наложи въвеждането в българското 
законодателство на професионалните 
пенсионни схеми във връзка с 
необходимостта от хармонизиране 
с европейското законодателство и 
транспониране на три директиви на 
Европейския съюз - Директива 86/378/ 
ЕИО за прилагането на принципа за 
равното третиране на жените и мъжете 
при професионални схеми за социална 
сигурност3; Директива 98/49/ЕО 
относно запазване на допълнителните 
пенсионни права при движение в

1 Насоки за развитието на допълнителното пенсион
но осигуряване, Бюлетин на КФН

2 Пак там
3 Отменена с Директива 2006/54/ЕО за прилагането 

на принципа на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в областта на зае
тостта и професиите.
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Общността и на Директива 2003/41/ЕО за 
дейността и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване. 
По този начин законодателството уреди 
управлението и надзора на пенсионното 
осигуряване по професионални схеми 
при трансгранична дейност в рамките на 
общността.

ОБЗОР НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИЯ 
ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 2005-2010 ГОДИНА
Към края на 2010 г. дейност по 

допълнително пенсионно осигуряване 
осъществяват 9 пенсионноосигурителни 
дружества, които управляват нетни 
активи на обща стойност 3 987 417 хил.лв., 
представляващи 5,66% от БВП на страната. 
Броят на осигурените лица в тези фондове 
през годините нараства непрекъснато и 
към 31.12.2010 възлиза на 3 882 833 лица. 
Тази тенденция на нарастване е показана 
в графика 1.

Граф. 1. Динамика на броя на осигурените 
лица във ФДПО за периода 2005-2010 г.

2005 2006 2007 2008 2009 30 .06.2010

Източник: КФН

Нетните активи на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване 
също регистрират тенденция на 
нарастване през годините с единствен 
спад през 2008 година заради спада на 
капиталовите пазари вследствие на 
разразилата се световна финансова криза 
(граф. 2).

Граф.2. Нетни активи на управляваните от 
ПОД фондове за допълнително пенсионно 

осигуряване за периода 2005-2010 г.

□  ДПФ 
■  ППФ 
ОУ П Ф

2005 2006 2007  2008 2009 30 .06.2010

Източник: КФН

От графиката се вижда, че делът на 
универсалните фондове в нетните активи 
на всички фондове е най-голям. Това се 
дължи на задължителния характер на 
осигуряването в тези фондове.

От създаването си ФДПО постигаха 
сравнително висока доходност през 
годините, особено през 2007 година, 
когато средната доходност надхвърли 
15% на годишна база. За съжаление тази 
положителна тенденция бе прекъсната 
през 2008 година, поради отражението на 
световната финансова криза. В резултат 
на негативните тенденции на външните и 
вътрешни финансови пазари,пенсионните 
фондове отчетоха отрицателна доходност 
за 2008 г. Въпреки този спад те много 
бързо възстановиха доходността на 
инвестициите си на нива от 2006 година 
(граф. 3) и средната доходност за периода 
от началото на тяхната дейност през 2001 г. 
до края на 2010 г. е в рамките на 5% - 6% за 
отделните пенсионни фондове. Тъй като 
спестяванията в пенсионните фондове са с 
по-дългосрочна продължителност, не бива 
по краткосрочните спадове в доходността 
да се съди за резултатите от дейността 
на пенсионните фондове и да се вземат 
прибързани решения, които в последствие 
да доведат до дългосрочен негативен 
ефект. Когато се разглежда поведението на 
фондовете по отношение на реализираната 
доходност, е необходимо да се има 
предвид, че отрицателната доходност не 
може да бъде интерпретирана директно 
като загуба. Загуба ще бъде реализирана, 
ако финансовите инструменти бъдат
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продадени или ако осигурените лица 
изтеглят пенсионните си спестявания, 
когато котировките са ниски.

Граф. 3. Средна доходност на ФДПО за 
периода 2005-2009 г.

ШУПФ 
■ ППФ 

□ ДПФ 
□ ДПФПС

Източник: КФН

Разпределението на осигурените 
лица във фондовете, управлявани от 
различните ПОД е неравномерно, както 
се вижда от пазарния дял на дружествата, 
представен в табл. 1. Делът на първите 
четири компании е най-голям, което 
говори за силна пазарна концентрация. 
Липсата на конкуренция влияе негативно 
на интересите на осигурените лица, като 
ограничава техния избор на продукти и 
оскъпява разходите им за допълнително 
пенсионно осигуряване, а от тук води до 
намаляване на натрупаните средства за 
бъдещите им пенсии.

Таблица 1. Нетни активи, брой осигурени лица и пазарен дял на управляваните от
пенсионноосигурителните дружества

под нетни
активи

Пазарен дял
%

брой лица Пазарен дял
%

ПОК ОВЕРИЕ" АД 1,323,760 33.20 1,267,293 32.64

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 468,766 11.76 483,068 12.44

ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 359,382 9.01 402,144 10.36

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 982,119 24.63 864,326 22.26

"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД 379,642 9.52 319,014 8.22

ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 353,798 8.87 362,443 9.33

ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 62,280 1.56 102,738 2.65

ПОД "ТОПЛИНА" АД 51,020 1.28 64,843 1.67

“ПЕНСИОННО- ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД 6,652 0.17 16,964 0.44

ОБЩО 3,987,419 100 3,882,833 100

От посочените данни могат да се 
очертаят следните тенденции в развитието 
на пенсионноосигурителния пазар на 
България:
• Постоянно нарастване на броя на 

осигурените лица във ФДПО;
• Нарастване на нетните активи на 

управляваните от ПОД фондове за 
допълнително пенсионно осигуряване;

• Съществено увеличаване на 
относителния дял на нетните активи 
на УПФ за периода;

• Все още съществува силна 
концентрация на пазара на ФДПО, над

Източник: КФН

50% от нетните активи и осигурените 
лица са под управление на 2 дружества: 
ПОК “Доверие” и ПОД “Алианц 
България”.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИЯ 

ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Основното предизвикателство,

което стои пред ДПО в страната, е да 
се справи с негативните последици от 
световната финансова криза. В Зелена 
книга за адекватни устойчиви и сигурни 
европейски пенсионни системи са

2005 2006 2007 2008 2009
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направени изводи, че ще продължат 
да се проявяват последиците от спада 
в лихвените проценти и стойността 
на активите, затова от съществено 
значение за способността на пенсионните 
системи да отстоят на кризата ще бъдат 
избраните модели, нормативна уредба и 
инвестиционни стратегии. Като уместни 
мерки за противодействие на негативните 
тенденции, Европейската комисия 
извежда механизмите за гарантиране на 
минимална доходност и въвеждането на 
инвестиционни портфейли от ПОД според 
жизнения цикъл на осигурените лица, 
както и по-добро регулиране и по-добри 
политики в областта на икономиката и 
публичните финанси.

Освен това от съществено значение за 
доброто функциониране на капиталовото 
осигуряване е повишаването на 
пенсионноосигурителната култура на 
обществото. Необходима е експертна, 
политическа и обществена подкрепа за 
нормалното функционирането на II и 
III стълб на пенсионното осигуряване в 
страната, а също така създаване на доверие 
към капиталовата система и развитие на 
доброволното пенсионно осигуряване.

От много голямо значение е 
стимулирането на конкуренцията на 
пазара на допълнителното пенсионно 
осигуряване, което е в интерес, 
както на осигурените лица, така и на 
бизнеса. Ценовата конкуренция между 
пенсионноосигурителните дружества 
съществува и се засилва единствено в 
сектора на доброволното пенсионно 
осигуряване и отсъства в задължителното 
пенсионно осигуряване4. За целта може 
да бъдат допуснати на пазара например 
анюитетни компании, изплащащи 
пожизнени пенсии, каквито съществуват в 
много други страни или да бъде използвана 
възможността за разширяване гамата от 
продукти, предлагани в допълнителното 
пенсионно осигуряване.

Въвеждането на мултифондове в 
допълнителното пенсионно осигуряване
4 Насоки за развитието на допълнителното пенсионно 
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е особено важно за развитието на 
пенсионната система. Това допълнително 
ще засили конкуренцията между 
пенсионноосигурителните дружества 
и ще даде възможност на хората да не 
зависят от инвестиционните стратегии на 
фондовете, а сами да избират в зависимост 
от това какъв риск са склонни да поемат. 
Такива фондове са създадени преди много 
години в Чили, Перу, Мексико, Словения 
и др. и навсякъде те са допринесли, както 
за стабилността на пенсионните системи, 
така и за по-високата доходност от 
инвестиции5.

Друга важна задача е стимулирането 
и защитата на интересите на осигурените 
лица. В тази връзка режимът за определяне 
и събиране на такси и удръжки се нуждае 
от преразглеждане и оптимизиране, тъй 
като всички ПОД работят с максимални 
размери на тези такси, които редуцират 
чувствителноразмерананатрупваниятапо 
индивидуалните партиди на осигурените 
лица и в значителна степен компрометират 
капиталовото осигуряване.

Утвърждаване на практика и 
изисквания за оценка на финансовите 
резултати на пенсионните фондове да се 
извършва в по-дългосрочен период, тъй 
като краткосрочните инвестиционни 
резултати могат да предизвикат 
предприемане на погрешни решения 
от страна на осигурените лица, паника 
и компроментиране на капиталовото 
осигуряване.

В заключение може да се каже, че 
някои от основните условия и фактори 
за осигуряване на по-нататъшно 
устойчиво развитие на българската 
пенсионна система са: усъвършенстване 
на нормативните регулации на дейността 
и в трите стълба на пенсионния модел; 
подобряване на работата на институциите, 
осъществяващи дейносттапо пенсионното 
осигуряване; създаване на условия за 
разширяване на приноса на капиталовата 
част от модела с цел финасова стабилност 
на системата и развитие на икономиката
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на страната; предлагане на нови 
пенсионни продукти от осигурителните 
компании и повишаване на ефективността 
на инвестиционната дейност на 
допълнителните пенсионни фондове; 
създаване на нови стимули за осигурените 
лица за осъзнато и мотивирано включване 
в капиталовите -  допълнителни 
задължителни и доброволни пенсионни 
фондове. В съзвучие с европейските 
тенденции трябва да се осигури 
необходимата законодателна, политическа 
и обществена подкрепа за повишаване на 
информираността на населението относно 
ролята и значението на допълнителното 
пенсионно осигуряване за постигането 
на адекватност на бъдещите пенсионни 
доходи, да се предприемат специфични 
мерки за разширяване обхвата на 
доброволното осигуряване и в крайна 
сметка да бъде постигната заветната цел 
от заместващ доход в рамките на 70-80%.
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