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Българската пенсионна система и

Нормативна рамка за допълнително пенсионно осигуряване



Българската пенсионна система

II-ри стълб
Допълнително 
задължително 

пенсионно осигуряване

I-ви стълб
Държавно обществено 

осигуряване

III-ти стълб
Допълнително 

доброволно пенсионно 
осигуряване

Капиталов принцип – на 
основата на дефинирани 

вноски

Вноски, определени от 
закона

УПФ - 5% за 2020 г.

ППФ - 12% за I-ва категория, 
7% за II-ра категория

Управляват се от частни 
пенсионноосигурителни 
дружества

УПФ – за хората родени след 
1959

ППФ – за ранно пенсиониране 
(работещи при тежки условия)

Капиталов принцип – на 
основата на дефинирани 

вноски

Доброволни вноски

Управлява се от частни 
пенсионноосигурителни 

дружества

Солидарен принцип на 
осигуряване

Вноски, определени от 
закона

14.8% за 2020 г.

за родените след 1959 г.

19.8% за 2020 г.

за родените преди 1960 г.

Администрира се от 
държавата

(НОИ)
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Българската пенсионна система – допълнително пенсионно осигуряване
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Допълнително 
задължително пенсионно 

осигуряване

Универсални пенсионни 
фондове (УПФ)

Професионални 
пенсионни фондове (ППФ)

Активи: BGN 14 млрд

Клиенти: 3.8 млн.

Задължително осигуряване 

за лицата, родени след 

1959 г. Възможност за 

промяна на осигуряването 

от 2015 г.; Лични партиди

Доброволни пенсионни 
фондове (ДПФ)

Активи: BGN 1.24 млрд

Клиенти: 311 хил.

Задължително осигуряване 

за лицата, работещи при 

тежки условия на труд.

Лични партиди

Активи: BGN 1.18 млрд

Клиенти: 642 хил

Доброволни вноски – лични, 

от работодател или трето 

лице.

Данъчна преференция

Лични партиди

Допълнително 
доброволно пенсионно 

осигуряване
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Динамика на нетните активи 
2010 г. – 30.09.2020 г.

CAGR 2010 - 2020

• УПФ – 17.5% 
• ППФ – 9.4% 
• ДПФ - 8.0%
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Изисквания към дейността на ПОД

Кодекс за социално осигуряване и 23 наредби
Вътрешни правила и процедури

Нормативна 
рамка

Два пъти – през 2016 и 2017
Няма значими нарушения по отношение на

законосъобразността на дейността

Преглед на активите 

Задължително от двама независими одитора
Одит на ГФО

Съхраняват активите
Контролна функция – сделки и оценка на активите

Банки 
попечители

Риск базиран надзор
Принцип на 3-те линии на защита

Управление на 
риска

Лицензи, одобрение на органи на управление, документи
Ежедневен – чрез многообразие от отчети

Периодичен – с целеви или общи проверки 

Контрол от КФН
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Основни аспекти на промените на нормативната уредба 2017-2018

Преглед на стратегиите, процесите и процедурите (бизнес план, кадрова обезпеченост, системи)

Оценка на качествените изисквания на системата на управление
Оценка на рисковете за дейността на дружеството и фондовете

Оценка на способността на дружеството да оценява и управлява тези рискове

Риск базиран 
надзор

Увеличаване на изискванията за обучението и контрола върху дейността на осигурителните посредници 
Отговорност на дружествата за дейността на посредниците, с които работят.

Повишаване на изискванията към информацията, която се предоставя на клиентите, задължение за 
предоставяне на информация за реалната доходност.

Изисквания по отношение на информацията, подлежаща на оповестяване.

Осигурителни 
посредници и 
информация

Минимално съдържание на инвестиционните политики
Регулиране на конфликтите на интереси в дейността по управление на активи

Дефиниране на свързани лица, въвеждане на изисквания за идентифициране на свързаните лица. 
Правила за личните сделки. Инвестиционни консултанти.

Инвестиции

Предварително одобрение на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет  
(с изисквания за добра репутация и професионален опит)

Органи на 
управление

Независими членове в управителните/надзорните органи (поне 1/3).
В допълнение на Попечителските и  Консултативен съвети 

Независим 
контрол
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Инвестиции на капиталовите фондове
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Инвестиционни регулации

• КСО:
• класове активи
• количествени ограничения
• хеджиране, правила за управление на инвестиционния риск
• минимална доходност (УПФ и ППФ)
• резерви за минимална доходност

• Наредба № 56 – За минималното съдържание на инвестиционните политики…

• Наредба № 29 – За минималното ниво на кредитните рейтинги и определяне на 
държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите…

• Наредба № 34 – За условията и реда за сключване на сделки за намаляване на 
инвестиционния риск…

• Наредба № 9 – За реда и начина за оценка на активите и пасивите…
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Инвестиционни регулации

Универсален ПФ Доброволен ПФ
Максимален лимит Максимален лимит

Държавни облигации 100% (10%) 100%

Общински облигации 15% 100%

   Корпоративни облигации 30% 100%

   Акции 25% 100%

   IPO акции 2% 2%

   АДСИЦ 5% 10%

   Взаимни фондове/ ETF 20% 100%

   Експозиция към един взаимен фонд / ETF 5% 5%

   Експозиция към едно управляващо дружество 5% 10%

   Един взаимен фонд /ETF (% дяловете) 15% 15%

   Експозиция към една акция 5% 5%

   Експозиция към една акция (% от капитала) 7% 7%

   Експозиция към една облигация (% номинала) 20% 20%

   Максимална нехеджирана експозиция 20% 30%

   Подчинен дълг 30% 60%

   Алтернативни фондове 1% 2%

   Директни инвестиции в недвижими имоти 5% 10%

   Банкови депозити (мин. кредитен рейтинг BB) 25% 30%

Лимит от активи под управление
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Инвестиционни регулации

Качествени ограничения дефинирани в КСО

Инвестиции в алтернативни класове активи
• Забранени са инвестициите в стоки и суровини (пряко или чрез деривативни 

инструменти);
• Инвестициите в деривативни инструменти са позволени само с цел хеджиране;
• Забранени са инвестициите в криптовалути;
• Забранени са късите продажби и маржин покупки на финансови инструменти

Инвестиции в депозити
• Минимално ниво на кредитния рейтинг от BB;

Инвестиции в облигации извън Еврозоната
• Съгласно списък от държави определен с наредба от КФН;

Инвестиции в акции с емитенти извън Еврозоната
• Емитентите трябва да са част от индексите определени с наредба от КФН;
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Структура на портфейлите



14

Структура на портфейлите
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Инвестиционни резултати

Показател/Период 5 г. 10 г. 15 г.

Годишна доходност 2.69% 3.05% 2.70%

Стандартно отклонение 3.80% 3.37% 3.80%

Sharpe ratio 0.80 0.92 0.51

Времево-претеглена доходност Unidex

Показател/Период 5 г. 10 г. 15 г.

Годишна доходност 3.84% 4.16% 3.17%

Стандартно отклонение 4.15% 3.77% 4.42%

Sharpe ratio 1.01 1.12 0.54

Времево-претеглена доходност Volidex
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Инвестиционни резултати
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Фаза на изплащане от Универсалните ПФ
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Фаза на натрупване

Брутната сума на осигурителните вноски към края на периода на осигуряване

• Дружествата гарантират, че към момента на пенсиониране средствата в индивидуалната партида на лицата ще бъдат не по-
малко от брутната сума на постъпилите осигурителни вноски за лицето в целия му период на осигуряване.

• Гаранцията ще бъде обезпечавана със специализиран резерв, попълван от собствени средства на ПОД и в размер равен на 
най-малко 0,5% от стойността на нетните активи на фонда.

• При промяна на участие се прехвърлят средствата в партидата, частта от резерва за този клиент, както и данни за брутния 
размер на вноските към момента на прехвърляне.

• Забрана за промяна на участие при оставащи по-малко от 5 години до пенсиониране

• Възможност за прехвърляне към друга пенсионна компания в момента на пенсиониране

Минимална гарантирана доходност

• Запазва се действащият режим за гарантиране на минимална доходност, която е функция на средната за задължителните 
фондове.

• Гаранцията ще бъде обезпечавана с резервите за гарантиране на минималната доходност в ПОД и ПФ. Резервът в ПОД ще 
бъде попълван от собствени средства на ПОД и в размер равен на най-малко 0,5% от стойността на нетните активи на фонда. 
Резервът в ПФ ще бъде попълван от разликите над горната граница за доходността.

Гаранции
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Фаза на изплащане

Пенсионни продукти

Право на пенсия от УПФ

• При навършване на възрастта за пенсиониране за III-та категория

Групиране на пенсионерите по отношение на видовете плащания

• Основата е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (МПОСВ)

• При размер на пенсията над 15% от МПОСВ, лицето задължително получава пожизнена пенсия, като може да избере и 
друг начин на плащане за средствата над сумата осигуряваща минимума на пожизнената пенсия.

• При размер на месечното плащане под 15% от МПОСВ, лицето получава средствата си чрез разсрочено плащане

• При сума в партидата под три МПОСВ, лицето ще получи средствата си еднократно.

Варианти на пенсионни продукти

• Пожизнена пенсия с гарантиран размер равен на първата изчислена пенсия (с или без гарантиран период на 
изплащане и наследяване)

• Пожизнена пенсия с гарантиран размер производен на сумата на брутните осигурителни вноски (с или без гарантиран 
период на изплащане и наследяване)

• Първоначално срочен анюитет преминаващ в пожизнен анюитет след време

• Разсрочено плащане
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Пенсионните продукти в детайли

Пожизнени пенсии

Условия за получаване на пожизнена пенсия
• Клиентът ще може да получи пожизнена пенсия при условие, че сумата в индивидуалната му партида позволява изплащането на пенсия с размер не по-нисък 

от 15% от МПОСВ.

Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане или без
• Клиентът може да избере пенсия с гарантиран период на изплащане или без такъв период. Периодът се определя в правилника на пенсионния фонд. В случай, 

че клиентът избере пенсия с гарантиран период на изплащане, при смърт, компанията продължава да изплаща пенсията на неговите/нейните наследници до 
изтичането на съответния срок. Законът не определя колко дълъг трябва да бъде срокът. Продължителността, както и възможността клиентът да избира между 
различни срокове остава да бъде определено от пенсионната компания при дизайна на продуктите.

Пожизнена пенсия с гарантиране на размера на първото плащане
• Клиентът може да избере минималният гарантиран размер на пенсията да бъде не по-нисък от първата отпусната пенсия. Изчислението на пенсията ще бъде 

извършвано на основата на действителната натрупана сума в партидата, с очакваната продължителност на живота на клиента и технически лихвен процент. Ще 
бъде прилаган и определен коефициент на намаление на сумата, който ще отразява цената на гаранцията.

Пожизнена пенсия с гарантиран размер на основата на брутните вноски
• По дефиниция клиентите ще получават пожизнена пенсия, чийто минимален гарантиран размер ще е равен на този, изчислен на базата на брутните вноски 

постъпили в партидата му (във фазата на натрупване), технически лихвен процент 0% и очакваната продължителност на живота. Първоначалният размер на 
пенсията ще бъде изчислен на основата на действително натрупаните в партидата средства. Размерът на пенсията би могъл да варира в зависимост от 
доходността, но не може да пада по определения минимален гарантиран такъв.

Пожизнена пенсия предшествана от срочен анюитет
• В случай, че клиентът отговаря на условията за получаване на пожизнена пенсия, той/тя може да избере пожизнена пенсия, предшествана от срочен анюитет 

за определен от него/нея срок. Пожизнената пенсия трябва да е не по-малка от 15% от МПОСВ.
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Пенсионните продукти в детайли

Пожизнени пенсии – резерви

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии

• За целите на изплащането на пожизнени пенсии се създава специален пул. Нарича се Фонд за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП).

• ФИПП се намира в УПФ, но е отделен от активите във фазата на натрупване, правната му форма е „обособено имущество“ и има самостоятелен 
ЕИК.

• ФИПП се захранва от прехвърлянето на средствата от партидите на пенсиониращите се клиенти. Ако средствата в партидата са по-ниски от сумата
на брутните вноски, разликата се покрива от пенсионното дружество (за сметка на специално създадения резерв или със собствени средства).

• Средствата във ФИПП се инвестират мин. 90% в ценни книжа с фиксиран доход или депозити/парични средства. Ограничението за инвестиции в 
акции е 10%.

• Оценката на активите е месечна и съответства на изискванията на МСФО. Стремим се оценката на книжата с фиксирана доходност да се извършва
по метода на ефективната амортизация.

• Разходите за брокерските услуги, банката попечител и разплащанията ще бъдат за сметка на ФИПП. На практика ще бъдат покривани от дохода от 
инвестиции.

• Актюерският баланс на фонда ще се изчислява веднъж годишно. В случай на излишък над 5% над задълженията към пенсионерите, разликата ще
бъде трансферирана към резерва за  гарантиране на пожизнените пенсии. Ако надвишението е под 5%, средствата остават във ФИПП.

Резерв за гарантиране на пожизнените пенсии

• За целите на гарантиране на задълженията на ФИПП към пенсионерите се създава специален резерв в пенсионната компания. Резервът трябва да 
покрива дефицитите в резултат на биометричния и инвестиционните рискове. Резервът се захранва от трансфери от УПФ на починали клиенти без 
наследници, от излишъка във ФИПП или от собствени средства на ПОД.
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Пенсионните продукти в детайли

Разсрочени плащания - продукти

Критерии за получаване на разсрочено плащане

• В случай, че сумата по партидата на клиента или сумата на брутните вноски не достигат за осигуряването на пожизнено
плащане на не по-малко от 15% от МПОСВ, клиентите ще получи средствата си разсрочено.

Размер и гаранции на разсроченото плащане

• Срокът за изплащане се определя от клиента.

• Сумата на плащането не може да е по-малко от 15% от МПОСВ и не може да е по-голямо от МПОСВ.

• Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на 
преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски.

• Средствата на пенсионера са в лична сметка във фонда за разсрочени изплащания и в случай на смърт на пенсионера 
се изплащат на наследниците

Еднократно плащане

• В случай, че средствата по партидата на клиента са по-малки от три МПОСВ, клиентът получава сумата като еднократно 
плащане.
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Пенсионните продукти в детайли

Разсрочени плащания – резерви

Фонд за разсрочени плащания

• За целите на извършването на разсрочените изплащания се създава специален фонд – Фонд за разсрочени плащания (ФРП)

• ФРП се намира в УПФ, но е отделен от активите във фазата на натрупване, правната му форма е „обособено имущество“ и има 
самостоятелен ЕИК.

• ФРП се захранва от прехвърлянето на средствата от партидите на пенсиониращите се клиенти. Ако средствата в партидата са по-ниски
от сумата на брутните вноски, разликата се покрива от пенсионното дружество (за сметка на специално създадения резерв или със 
собствени средства).

• Средствата на пенсионерите се отчитат в индивидуални сметки.

• Средствата във ФРП се инвестират мин. 90% в ценни книжа с фиксиран доход или депозити/парични средства. Ограничението за 
инвестиции в акции е 10%.

• Оценката на активите е месечна и съответства на изискванията на МСФО. Стремим се оценката на книжата с фиксирана доходност да се 
извършва по метода на ефективната амортизация.

• Разходите за брокерските услуги, банката попечител и разплащанията ще бъдат за сметка на ФРП. 

• Актюерският баланс на фонда ще се изчислява веднъж годишно. В случай на излишък над 5% над задълженията към пенсионерите, 
разликата ще бъде трансферирана към резерва за  гарантиране на брутните вноски. Ако надвишението е под 5%, средствата остават във
ФРП.
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Актуализация на пенсиите и инвестиционен режим

Актуализация на пенсиите

• Размерът на пожизнените пенсии и разсрочените изплащания се актуализират най-малко веднъж годишно

• Актуализацията е в зависимост от доходността, реализирана при инвестирането на активите

• Пенсиите се актуализират най-малко с 50% от разликата между реализираната доходност и техническия лихвен 
процент

• Разсрочените плащания се актуализират най-малко с 50% от реализираната доходност

• Пенсиите могат да бъдат увеличавани или намалявани, но размерът не може да пада под минималния гарантиран 
размер

• Пенсията на пенсионер, който продължава да работи и акумулира средства в партидата си в УПФ ще бъде 
преизчислявана веднъж годишно, като средствата ще бъдат прехвърляни от УПФ във ФИПП или ФРП

Инвестиционен режим

• Портфейлът от активи, който ще обезпечава задълженията към пенсионерите трябва да бъде инвестиран 
консервативно

• Разрешените инструменти са държавни, общински, корпоративни облигации, депозити, акции на публични компании и 
АДСИЦ и дялове на договорни фондове

• Най-малко 90% от активите трябва да са инвестирани в облигации, депозити или парични средства. Ограничението за 
акции и договорни фондове е 10% от активите



25

Капиталови изисквания, такси, разходи

Минимален размер на капитала

• Минималният размер на капитала за пенсионноосигурителните дружества е BGN 7.5 млн.

Изисквания за платежоспособност

• Границата на платежоспособност е 4% от размера на задълженията към пенсионерите, но не по-малко от BGN 7.5 млн

• ПОД е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност

Технически лихвен процент

• КФН определя максималното равнище на техническия лихвен процент и одобрява предложения от ПОД ТЛП

Биометрични таблици

• Биометричните таблици са единни за всички ПОД и се одобряват от КФН

Такси

• ПОД може да удържа до 0,50% от стойността на активите на ФИПП и ФРП годишно

Разходи за дейността

• Разходите за банка-попечител и извършване на пенсионните плащания са за сметка на ФИПП и ФРП
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Пенсия от ДОО
Индивидуален коефициент

Справедливо изчисление изисква:

• Отчитане на периода преди създаването на УПФ

• Отчитане на вноската от държавата като осигурител 
(12% за 2009 – 2015 г.)

• Отчитане на периодите, в които не постъпват вноски в 
УПФ – майчинство, болничен, безработица.

• Отчитане на субсидията от държавния бюджет.

Възможност да прехвърляне към ДОО

• Следва да е възможно до самия момент на пенсиониране



Благодаря!


