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икономически ефект, дори 
временни бюджетни цели, 
а това нанесе вреда върху 
дейността на капитало-
вите системи. Най-фрапи-
ращ е примерът с Унгария, 
където се извърши нацио-
нализация на пенсионните 
фондове от Втория стълб; 
парите от тях за съжа-
ление бяха изхарчени мно-
го бързо и по тази причина 
там и в момента има соци-
ални сътресения. Стъпката 
на национализация в пенси-
онната система в Унгария 
е критикувана от всички 
експерти от международ-
ните организации. Една от 
съставките на високото 
социално напрежение, кое-
то наблюдаваме в Унгария, 
се корени и е вследствие на 
извършеното в пенсионна-
та система.

В други страни послед-
ствията от кризата вър-
ху пенсионните модели бяха 
по-умерени, като в Полша 
се стигна до временно на-
маляване на вноските за 
Втория стълб с уговорка-
та, че през 2017 г. ще се 
възстанови старият й раз-
мер от 7.3%. , а в Румъния 
беше извършено временно-
то й замразяване.

Общите тенденции гово-
рят за безалтернативност 
на капиталовите пенсионни 
системи. Международните 
финансови институции, в 
.т.ч. ЕС ( „Зелената книга”), 
Международният валутен 
фонд, Световната банка 
посочиха и потвърждават 
своите изводи, че смесени-
те системи са най-съвре-
менното, което може да 
функционира сега в свето-
вен мащаб. Именно такава 
смесена система предста-
влява българският пенсио-
нен модел. Структурно сме 
намерили най-доброто в мо-
мента. Предстои да разви-
ваме този модел и в бъдеще, 
да създаваме допълнителни 
добри условия за функцио-
нирането му.

-А в България?
- За съжаление и ние не ос-

танахме настрани от те-

зи „размествания на плас-
товете” и у нас се допусна 
подобна, но не толкова ма-
щабна  политическа греш-
ка. Такова беше решението 
за прехвърлянето на част 
от  средствата от профе-
сионалните фондове в НОИ. 
Добре беше обаче, че греш-
ката беше отчетена и от-
странена навреме и без съ-
тресения. Независимо от 
това трябва да признаем, 
че тази грешка не мина без 
известни последствия, кои-
то се изразиха главно в на-
маляването на доверието 
към стабилността на пен-
сионните фондове, което 
се подхранваше от допуска-
нията, че подобни действия 
могат да се предприемат и 
към средствата на другите 
пенсионни фондове. Всичко 
това вече е преодоляно и 
сега всички фондове функ-
ционират нормално.

-Може ли да илюстрира-
те в цифри състояние-
то на българския пазар?
- Към момента разпола-

гаме само с информация за 
деветмесечието на 2011 
г. Основните показатели 
са няколко. Нарастването 
на активите на пенсионни-
те фондове. Акумулирани-
те нетни активи за този 
период общо са 4 млрд.331 
млн. лв., което представля-
ва нарастване с 8.63% спря-
мо резултатите в края на 
2010 г.; а спрямо деветме-
сечието на 2010 г. ръстът 
на активите на пенсионни-
те фондове е 16.30%. Друг 
важен показател предста-
влява броят на осигурени-
те лица в пенсионните фон-
дове. За първите девет 
месеца те са 3 955 091 при 
3 889 336 за първите шест 
месеца и 3 882 833 в края на 
2010 г. Виждате нараства-
не с 1.86% спрямо края на 
2010 г. и 2.56% спрямо де-
ветмесечието на 2010 г. 
Интересен показател е и 
броят на новоосигурените 
лица, които общо за първи-
те девет месеца на 2011 
г. са 107 138 души, при об-
що 149 655 души за цяла-

та 2010 година. Важен по-
казател е доходността. 
Среднопретеглената до-
ходност за двугодишен пе-
риод (31.09.2009- 31.09.2011) 
е над 2% за всички фондове 
(УПФ,ДПФ,ППФ), а за шест-
месечния двугодишен пери-
од (31.06.2009 – 31.06.2011) 
доходността е над 6% за 
всички фондове.

-Кои бяха големите 
грешки, които не бива 
да се повтарят и раз-
клатена ли е стабил-
ността в доверието на 
хората, доверили свои-
те спестявания в част-
ното пенсионно осигу-
ряване? 
- Вече говорихме за то-

ва. През изминалата годи-
на имаше грешки, допус-
нати от институциите, 
които отговарят или имат 
отношение към функцио-
нирането на пенсионната 
система. Пенсионноосигу-
рителните дружества съ-
що не правят изключение в 
това отношение. Както се 
казва, човек се учи от греш-
ките.

Хубавото е, че в последно 
време се породи по-правил-
но отношение и разбира-
не от страна на властима-
щите към дейността по 
допълнителното пенсион-
но осигуряване. Все пове-
че се говори за капитало-
вите пенсионни фондове 
като част от общата пен-
сионноосигурителна сис-
тема в страната. Това е 
правилното отношение, за-
щото пенсионната систе-
ма в България е тристъл-
бова. Когато се оценява 
нейното състояние, резул-
тати, възможности, тряб-
ва да се гледа общо и на 
трите елемента на систе-
мата – разходопокривния 
Първи стълб и капиталови-
те Втори и Трети стълб. В 
бъдеще и трите стълба не 
могат да посрещат пробле-
мите, камо ли да ги реша-
ват един без друг и затова 
би трябвало да се разви-
ват в еднаква степен, без 
да се конкурират. Смесени-

ят пенсионен модел е уда-
чен за страната ни, имайки 
предвид традициите. Бол-
шинството от експертите 
поддържат такова мнение, 
макар че трябва да призна-
ем, че не са малко и гласове-
те за изцяло преминаване 
на пенсионната система на 
капиталов принцип. 

Ако има грешки в поли-
тиката на пенсионнооси-
гурителните дружества, 
те са свързани с недоста-
тъчното представяне на 
дейността им пред обще-
ството. Все още в Бълга-
рия, дори след 15 години 
дейност на тристълбовия 
модел, не може да се оце-
ни правилно неговата ро-
ля. Българският модел е съ-
временно структуриран и 
трябва да му се създават 
условия за бъдещо разви-
тие. Това всъщност е оцен-
ката на международната 
общност за България. То-
ва многократно беше по-
твърждавано от експерти-
те на такива институции 
като Международния ва-
лутен фонд, Световната 
банка, международните ор-
ганизации на пенсионните 
фондове (ФИАП и ЕФРП) и 
т.н. Всичките те обаче пре-
поръчват да се създават 
условия за по-нататъшно 
развитие и по-добро функ-
циониране на този модел.

-Кои са новите и неот-
ложни промени, които 
законодателно ще се ре-
шават с измененията 
на Кодекса за социално 
осигуряване, и имат ли 
те отношение към ва-
шия бранш? Ще се ре-
шат ли законодателно 
някои неясноти и про-
блеми, касаещи периода 
на изплащане на пенсии-
те, защото, доколкото 
ми е известно, именно 
там е „ахилесовата пе-
та“ в  системата?
- За по-доброто развитие 

на пенсионния модел особе-
но важни са набелязаните 
промени в Кодекса за соци-
ално осигуряване (КСО). Се-
га на дневен ред са някои  
изменения в закона, които  
имат пряко отношение  към 
Първия стълб, но те имат 
косвено отношение и към 
допълнителното пенсионно 
осигуряване. Като пример 
мога да посоча увеличава-
нето на възрастта за пен-
сиониране, която решава 
основно въпроса с правата 
на осигурените в разходо-
покривната система, но от 
това зависи и получаване-
то на допълнителните пен-
сии. За нас особено важен е 
подготвеният законопро-
ет за изменение и допълне-
ние на КСО в частта му за 
инвестициите на пенсион-
ните фондове. Правихме об-
съждане съвместно със спе-
циалистите от Комисията 
за финансов надзор (КФН) 
в междуведомствената ра-
ботна група. Този законо-
проект е готов и в най-ско-
ро време ще бъде внесен за 
одобрение. Той решава три 
основни проблема – либера-
лизирането на инвестици-
онния режим за „въртенето 
на парите” на пенсионни-
те фондове; създаването 
на по-гъвкави възможности 
в режима за инвестиране 
в различни финансови ин-
струменти за пенсионноо-
сигурителните дружества, 
особено в моменти на кри-
за, т.е. за пренасочването 
на инвестициите на акти-
вите, по-добро диверсифи-
циране на портфейла. Дру-

ги законодателни промени, 
които ще се разработят и 
предложат през 2012 г., са 
свързани с въвеждането на 
мултифондовата система. 
По този въпрос взеха отно-
шение от Световната бан-
ка. В момента има готов-
ност за подготовката на 
проектозакон съвместно с 
КФН.

Що се отнася до „фаза-
та на изплащане” на пенси-
ите не бих казал, че е това 
е „ахилесова пета”, а по-ско-
ро става дума за това, че 
в сегашния КСО този про-
блем не законодателно уре-
ден. Предстои това да бъ-
де доработено тази година 
в законопроект за допълне-
ние на КСО с допълнител-
ни разпоредби за решаване 
на фазата на изплащане от 
Универсалните пенсионни 
фондове. Аз лично не мисля, 
че има сериозни проблеми 
в тази материя, още пове-
че че имаме  международ-
ния опит, имаме и нашите 
виждания и проекти за ре-
шения. Основната причина 
за забавянето на това за-
конодателно разписване е, 
че първите допълнителни 
пенсии ще се изплащат ед-
ва през 2023 г. - 2025 г. По-
ложителното в забавянето 
пък е, че има други държа-
ви, които са преди нас и ве-
че са натрупали опит. Така 
ние ще се стремим да из-
бегнем проблемите, които 
възникват там по време на 
тази фаза на изплащането 
на пенсиите. Съществуват 
нови идеи по отношение на 
анюитетите; формиране-
то на резервите на пенси-
онните фондове за време-
то на фазата на изплащане; 
управлението на парите 
на самите пенсионери, не-
що което има връзка и с въ-
веждането на мултифондо-
вете. Всички тези основни 
положения ще бъдат раз-
писани през тази година и в 
началото на 2013 г. ще бъ-
дат приети в закона.

-Най-после да си дойдем 
на думата за прослову-
тата  мултифондова 
система, за която ние 
журналистите от го-
дини слушаме, като че 
ли става дума за пана-
цея. Последните идеи, 
защото, доколкото раз-
брах от ръководещия 
осигурителния надзор 
г-н Ангел Джалъзов, все 
още става дума за идеи 
и тяхното законода-
телно решаване тепър-
ва предстои, са, че ще 
стартира едновремен-
но в доброволния Трети 
стълб и в задължител-
ния Втори стълб от на-
чалото на 2013 г. Има ли 
предимства тази сис-
тема, приложена по вре-
мето на финансова кри-
за?
- Радостно е, че ръковод-

ството на КФН и лично 
председателят г-н Стоян 
Мавродиев имат конструк-
тивно мнение по този въ-
прос. Още в първите дни 
на януари ще започнем съв-
местна работа. Имаме го-
товност с първоначален 
вариант на законопроек-
та, който трябва да се ак-
туализира и доработи с 
цел приложението на мул-
тифондовете и в задъл-
жителното допълнително 
пенсионно осигуряване. Та-
ка че според мен всичко то-
ва може да бъде извършено 
в кратки срокове и същият 
да може да бъде гласуван 
още до края на тази година.

Основното предимство 
на тази система е по-ефек-
тивното управление на ак-
тивите на пенсионните 
фондове, и по-конкретно 
средствата на осигурени-
те лица. Тези инвестиции 
ще бъдат съобразени с жиз-
нения хоризонт на една или 
друга група осигурени лица. 
От друга страна, ще напра-
ви инвестиционния процес 
по-ефективен. Изключител-
но важно е, че средствата 
на хората преди пенсионира-
не ще се управляват много 
по-консервативно, респек-
тивно – по-надеждно. Друг 
голям принос на системата 
е, че хората ще имат въз-
можност по-пряко да се ан-
гажират с управлението на 
собствените си средства 
чрез своя личен избор на ин-
вестиционен портфейл, съ-
образен с тяхната възраст.

-Какви са лично ваши-
те очаквания за 2012 г. в 
пенсионноосигурител-
ния бранш, касаещ част-
ното пенсионно осигу-
ряване, и как според вас 
осигурените ще бъдат 
защитени от евентуал-
ни нови кризисни ситу-
ации на фондовите па-
зари?
- Очаквам положителни-

те тенденции от 2011 г. 
да продължат и през тази 
година. Смятам, че пенси-
онните фондове ще полу-
чат по-голямо обществено 
признание и заинтересова-
ност от страна на хората 
към дейността им. Мисля, 
че през тази година ще се 
преодолява разбирането, че 
пенсионната система об-
хваща само разходопокрив-
ната система и че нейните 
проблеми не касаят допъл-
нителното пенсионно оси-
гуряване. Очакванията ми 
са да се увеличи събирае-
мостта на вноските на оси-
гурените  не само от „сива-
та икономика”, а и вноските 
с умален размер или забаве-
ните вноски.

Чрез разумна инвести-
ционна политика и вни-
мателно, грижовно упра-
вление на активите от 
страна на ПОД хората ще 
бъдат защитени от евен-
туални кризисни ситуации. 
И ако трябва да видим по-
ложителното дори в кри-
зата през 2008 г., то е, че 
ПОД вече притежават опи-
та от управлението в та-
кива ситуации, опита да ре-
агират бързо и навременно. 
Спомнете си, че през 2008 
г. имахме срив на борсата 
с 80%. Благодарение на бър-
зите мерки, които предпри-
еха ПОД, те намалиха този 
срив за фондовете в гра-
ниците на минус 25%. До-
ри при тези условия те не 
намалиха и преструктури-
раха своите инвестицион-
ни портфейли, своите ин-
вестиции, и инвестираха в 
инструменти, които имаха 
потенциал. В резултат на 
това, както се очакваше, 
именно пенсионните фон-
дове бяха едни от първите, 
които излязоха от кризата, 
възстановиха стойност-
та на активите си и  започ-
наха да регистрират нара-
стването им.

-Г-н Абаджиев, честита 
новата 2012 г. с поже-
лание за много здраве, 
лично щастие и профе-
сионални успехи на вас и 
хората от вашия бранш!
-Благодаря. Същото по-

желавам на вас и на целия 
екип на вашия вестник.
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