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-Г-н Абаджиев, защо се 
чуват отделни гласове, 
че капиталовата сис-
тема е неработеща, не-
ефективна, губеща през 
кризисни години?
- Много правилно е, че то-

ва са отделни гласове. А 
причината за това е преди 
всичко некомпетентност, 
непознаване на същност-
та на капиталовата пен-
сионна система и на нейно-
то функциониране. Това са 
наши псевдоспециалисти 
(обикновено по-всичко), ко-
ито още не са навлезли в 
детайлите (случайно или 
нарочно!) и в същината на 
дейността по допълнител-
ното пенсионно осигурява-
не като част от пенсионна-
та система на страната и 
постиженията, които от-
белязва, а и това, което по-
тенциално може да даде при 
добро развитие на икономи-
ката. Отчайващо за мен бе 
да видя и чуя на екрана на 
една от телевизиите от 
хора с високо обществено 
положение да коментират, 

че пенсионноосигурителни-
те дружества „въртят па-
рите на осигурените”, едва 
ли не за собствена изгода 
и за да натрупват печал-
би. Горкият специалист, бих 
казал! Той още не е в час, не 
е разбрал или отказва да 
разбере какво представля-
ват пенсионноосигурител-
ните дружества и изобщо 
какви за техните задъл-
жения и функции, какви са 
техните отношения с уп-
равляваните от тях пен-
сионни фондове. Всъщност 
този специалист не само не 
казва истината, но в слу-
чая умишлено подвежда го-
лямата аудитория, която 
и без това има  недоста-
тъчна  информация по те-
мата. А истината е, че по 
презумпция и по закон пен-
сионноосигурителните дру-
жества (ПОД) са създадени 
именно „да въртят”, т.е. да 
управляват вложените фи-
нансови средства на хора-
та, които се осигуряват за 
пенсия, но ги „въртят” в тя-
хна полза. По закон най-къс-
но  на петия ден от постъп-
ване на осигурителната 
вноска в пенсионния фонд 

тя трябва да бъде инвести-
рана и  резултатът  от то-
ва „въртене на парите” се 
връща отново в индивиду-
алните партиди на осигу-
рените лица. Така напримeр 
съгласно закона сто про-
цента от доходността, 
постигната от инвести-
циите на Универсалните 
пенсионни фондове, са връ-
ща по сметките на осигу-
рените в тях хора. Когато 
се говори за дейността на 
пенсионните дружества и 
техните финансови прихо-
ди, умишлено се спестява 
информацията за разходи-
те им. Не се казва напри-
мер, че всеки пенсионен 
фонд е отделно юридическо 
лице, от натрупаните в не-
го средства не се  харчи ни-
то лев за каквито и да било 
административни или сто-
пански разходи, всичките 
тези разходи са за сметка 
на пенсионното дружество.  
Единствените приходи, ко-
ито постъпват в друже-
ството, са от събраните 
такси, които са определени 
в закона и са предназначе-
ни за управление активите 
на фондовете. В този ас-

пект трябва да се знае, че 
българските пенсионнооси-
гурителни дружества мо-
гат съгласно закона да осъ-
ществяват единствено и 
само такава дейност. 

Всички международ-
ни институции за разли-
ка от някои наши набеде-
ни специалисти, напротив, 
потвърждават, че няма 
алтернатива на капитало-
вите системи в пенсион-
ното осигуряване, защото 
без тях хората няма да мо-
гат да получат адекватни 
доходи при пенсиониране-
то си. Тези доходи ще бъ-
дат адекватни само кога-
то  пенсионният доход се 
получава от сбора на полу-
чаваното от Първия стълб 
– общественото осигуря-
ване, от Втория стълб -до-
пълнителната пенсия от 
Универсалните и Профе-
сионалните фондове, и на-
края и от Третия стълб - 
Доброволните фондове, за 
които хората са преценили 
и спестяват и в тях. В до-
пълнителното осигурява-
не в такива фондове няма 
таван на вложенията и рес-
пективно на пенсиите. Тук 

бъдещата пенсия зависи са-
мо от натрупания капитал 
в индивидуалната партида 
на осигуреното лице.  Ня-
кои често говорят, че пен-
сиите от допълнителните 
фондове ще бъдат малки. 
Да, в началото ще бъдат 
малки, но постепенно те ще 
растат, защото и натруп-
ванията по партидите ще 
растат в съответствие 
с продължителността на 
периода на осигуряване и 
размера на осигурителна-
та вноска. Ето, през 2017 
г.  предстои увеличаването 
на осигурителната вноска 
за УПФ от 5% на 7% , нещо 
което ще се отрази върху 
натрупания капитал и това 
неминуемо ще повиши раз-
мера на допълнителната 
пенсия. И какво значи „малка 
допълнителна пенсия”. Мал-
ко ли е, ако твоята основна 
пенсия е 200 лв., а допълни-
телната ти пенсия е напри-
мер 50 лв., т.е. това е уве-
личение от 25%. За едни 50 
лв. са нищо, но за друг те 
ще бъдат съществен доход.

Не трябва да забравяме 
също така, че освен социал-
ния ефект на допълнител-
ното пенсионно осигурява-
не натрупаните огромни 
активи в пенсионните фон-
дове се използват и ще се 
използват и за в бъдеще за 
развитие на икономиката 
на страната. В момента по-
голямата част от активи-
те на пенсионните фондове 
се инвестират в България. 
Инвестират се и извън 
страната, за да се използ-
ват и тези възможности за 
разпределянето на по-до-
бра доходност по сметките 
на осигурените лица.

-Е, изпуснахте парата! 
А сега в началото на ед-
на работна година –
време за равносметка на 

изминалото -  нека обобщим 
каква беше основната тен-
денция през 2011 г. за паза-
ра; има ли основания за оп-
тимизъм, преодоляха ли 
вече пенсионноосигурител-
ните дружества ефекти-
те от тежката финансо-
ва криза, която ги засегна в 
голяма степен?

- Да, наистина  сега е 
време за равносмет-
ка, но и време за оценка 
на предизвикателства-
та, които предстоят, 
за потвърждаване и ак-
туализиране на целите, 
които са поставени , а 
и за набелязване на но-
ви стъпки в развитие-
то на българския пен-
сионен модел, в т.ч. и на 

допълнителното пенси-
онно осигуряване. 
Според мен 2011 г.  по-

твърди положителните 
тенденции от 2010 г. То-
ва са тенденциите за  до-
бри резултати от инвес-
тиционната дейност,  за 
повишаване  активите на 
пенсионните фондове, на  
увеличаване на броя на оси-
гурените лица в тях. Поло-
жителен е и фактът, че в 
условията на икономическа 
криза пенсионните фондове 
показаха жизнеспособност 
и умения да се справят с 
проблемите. За пример мо-
же да се посочи 2009 г., ко-
гато бяха туширани нега-
тивите от тежката 2008 
година. А през 2010 г. и 2011 
г. всички пенсионни фондо-
ве имаха вече положител-
ни резултати от дейност-
та си, в т.ч. реализираха и 
добра доходност. Добрата 
тенденция бе до средата 
на миналата година. Така 
доходността за двугодиш-
ния период – 30.06.2009 г. – 
30.06.2011 г., беше около 6% 
за всички пенсионни фондо-
ве. За съжаление под влия-
ние на икономическата кри-
за и лошото състояние на 
българската икономика към 
края на миналата година 
ще има снижени резулта-
ти, към края на деветме-
сечието тази доходност е 
в рамките 2,5 % ( още липс-
ват официалните резулта-
ти за цялата 2011 г.).

Всичко това дава основа-
ние за оптимизъм, че пенси-
онноосигурителните дру-
жества ще се справят и ще 
управляват добре активи-
те на пенсионните фондо-
ве независимо от лошата 
ситуация в световен ма-
щаб, а и в българската ико-
номика.

-Каква е картината 
на капиталовата сис-
тема и тенденциите 
през изминалата годи-
на в другите страни от 
Централна и Източна 
Европа ?
- Да, картината на със-

тоянието на капиталови-
те системи в тези страни 
тук-там се оцвети с тъм-
ни краски. 

Кризата от 2008 г., а и 
настъпилата такава през 
втората половина на мина-
лата година катализираха 
много силно политическия 
риск за пенсионните систе-
ми в различни страни. В ня-
кои от тях това нанесе се-
риозен удар от погрешни 
политически решения вър-
ху системата. Те преслед-
ваха главно краткосрочен 


