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Приложение към писмо на БАДДПО 

Изх. № 02-00-054/19.05.2016 г. 

до Министерство на финансите 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ /БАДДПО/  

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване (ЗИДКСО, Законопроекта), публикуван за обществено обсъждане на 

интернет страницата на Министерство на финансите /МФ/ на 22.04.2016 г. и 

предоставен за съгласуване на БАДДПО с писмо на МФ, изх. № 91-00-239 / 22.04.2016 г. 

 

БАДДПО по принцип винаги е подкрепяла всички предлагани промени в 

осигурителното законодателство, в т.ч. и в Кодекса за социално осигуряване /КСО/, които 

имат за цел и водят до усъвършенстване и развитие на пенсионноосигурителната система на 

страната, основана на тристълбовия пенсионен модел. От тази гледна точка БАДДПО счита, 

че основните групи промени, които се предлагат с представения за съгласуване 

Законопроект като: уреждане фазата на пенсионните плащания; подобряване на правилата 

за корпоративното управление на  дружествата; за оценката на риска; усъвършенстване на 

надзора и контрола върху работата на пенсионноосигурителните дружества (ПОД) и 

пенсионните фондове (ПФ) и др., са необходими за подобряване на дейността по 

допълнителното пенсионно осигуряване. Самото наличие на проект за изменение и 

допълнение на КСО се оценява положително от БАДДПО и неговите членове – 

пенсионноосигурителните дружества, защото те работят повече от две години за 

изготвянето на такъв проект. Трябва да посочим обаче, че  представеният за обсъждане 

проект от страна на МФ се появи ненадейно, без предварително обсъждане, без някакво 

участие на бизнеса в неговото изготвяне, което в крайна сметка се е отразило и върху 

качеството на законопроекта.  

Оценявайки значимостта на посочения законопроект не само за дейността на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, но и за 

функционирането на втория и третия стълб от пенсионната система на страната, БАДДПО 

подходи с най-голяма сериозност към неговото обсъждане както от ПОД, така и от 
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управителните и експертни органи на асоциацията.  За съжаление, извършеното показа и 

установи, че проектът съдържа в себе си  редица слабости и че немалка част от включените 

в него предложения за промени са недостатъчно обосновани. 

Предложенията в Законопроекта са изключително много като обем и съществено 

засягат функционирането на пенсионната система. В него са включени принципни промени 

и изцяло нов подход в правната регламентация на допълнителното пенсионно осигуряване в 

страната. Това може да се каже както по отношение промяната в правата на осигурените 

лица и най-вече пенсионерите, съответно „съдбата“ на натрупаните им средства по втори 

стълб, така и що се касае до изискванията към ПОД, като за предвидените в по-голямата им 

част промени смело можем да заявим, че могат да бъдат възприети като крайно 

рестриктивни и заложени без никакви реално издържани аргументи. Предвидените 

изменения в КСО не усъвършенстват досега действащия модел, а до голяма степен го 

подменят. Няма да е пресилено, ако се каже, че приемането на ЗИДКСО в този му вид 

несъмнено поставя под въпрос съществуването въобще на допълнителното пенсионно 

осигуряване в Република България.  

Всъщност, това е поредната кардинална промяна и поредния експеримент за сметка 

на осигурените лица. Само след 2010 г. КСО е променян цели 45 пъти, а от влизането му в 

сила преди 16 г. - общо 117 пъти, с което се нарежда сред водещите закони с най-чести 

изменения и допълнения. Още повече, през декември 2014 г. и през август 2015 г. са 

извършени две съществени промени в КСО, като все още не е направена оценка на ефекта 

от тяхното приемане. Настоящият Законопроект би бил трета такава значима промяна, което 

показва висока степен на нестабилност на законодателството в областта на допълнителното 

пенсионно осигуряване. Същевременно, към момента в КСО се предлагат паралелни 

промени и чрез ПЗР на Закона за независимия финансов одит, приет от Министерски съвет, 

като предстои неговото внасяне в Парламента, т.е. за едни и същи обществени отношения 

по едно и също време се предлага взаимоизключваща се и противоречива уредба. Това 

показва, че изработването на нормативни актове (и в частност КСО) не се основава на 

цялостна концепция и на дългосрочна визия, защо и какво законодателство следва да се 

изработи, какви обществени отношения и проблеми трябва да се решат и т.н. Подобна 

несистематичност води до нестабилност и последваща необходимост от нови нормативни 

промени, а в КСО са налице множество такива примери. Честите промени създават 

непредвидима среда за осъществяване на стопанска дейност, включително са 

предпоставка за отлив на инвестиции и са пречка при създаването и поддържането на 



3 

 

работни места в страната, както и при осигуряването на социална сигурност и 

икономическа стабилност. 

Същевременно, предстои преглед на активите на ПОД, а видно от актуализираната 

Национална програма за реформи се залага след неговото провеждане да се изготвят нови 

законодателни промени (посочено за септември 2016 г.). В този смисъл, БАДДПО 

категорично настоява всякакви промени, които се отнасят до сектора на 

допълнителното пенсионно осигуряване, да се предлагат, дискутират и осъществяват 

след приключване на предстоящия преглед на активите, т.е. едва след като е ясно 

какво е реалното състояние на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 

(ФДПО), каква е оценката за тяхното управление и каква е ефективността на 

нормативната уредба и надзор, регламентиращи дейността им.  

Предлагането на подмяна на основни принципи на пенсионния модел, без 

предварително обсъждане, не може да се оправдае с началото на фазата на изплащане на 

пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове, която според действащото 

законодателство ще започне от 01.09.2021 г.  

В допълнение на гореизложеното, Законопроектът се предлага без да е 

аргументиран чрез пълноценна оценка на неговото въздействие, в краткосрочен и 

дългосрочен план, върху пенсионната система и върху общото социално - 

икономическо развитие на страната. Подобен подход при уреждането на трайни 

обществени отношения, каквито са свързаните с пенсионното осигуряване, подкопава 

доверието в осигурителната система и създава несигурност относно осъществяването на 

стопанска дейност.  Тези проблеми неизменно се отразяват негативно на нормалното 

развитие на регулираните правоотношения и водят до проблеми в правоприлагането, 

объркване у адресатите на нормите, неадекватна защита на правата на осигурените лица и 

пенсионерите и в крайна сметка – вредят на нормалното функциониране на сектора на 

допълнителното пенсионно осигуряване.  

Анализът по същество на предлаганите с този ЗИДКСО промени показва, че те имат 

по-скоро демонстративен характер: за преодоляване на последствията от световната 

финансова криза и предизвиканата негативна обществена кампания срещу пенсионните 

фондове в България от края на 2014 г., МФ предприема мерки, с които се внушава, че вината 

за „негативното“ представяне на фондовете е в “некачествената” управленска и контролна 

структура на ПОД, което налага съответните промени. Посочените мотиви явно са 

попречили на вносителя да предложи въвеждането на мултифондовете, както и 
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обвързването на инвестиционния процес с жизнения цикъл. Направен е опит за уреждане 

фазата на изплащане, за съжаление отново неуспешен. Фаворизира се пренасочването на 

плащанията към животозастрахователи, без за тях да се предвиждат аналогичните 

драконовски изисквания, каквито са въведени към ПОД. Проектът не дава възможност на 

ПОД в интерес на осигурените лица да разработва различни пенсионни продукти, а 

предрешава всичко, което дружествата могат да предлагат, като създава неограничена 

дискреция на КФН във всички възможни сфери на бизнес дейността на ПОД, обезличавайки 

по този начин ДЗПО. Последното се прави с цел приравняването на ДЗПО на ДОО и по този 

начин осигуряване на аргументи в полза на упражняването на личния избор за прехвърляне 

към първия стълб, което от своя страна да оправдае направените миналата година промени. 

Заложените изисквания и рестрикции, много от които са неразривно свързани и със 

значителен допълнителен финансов ресурс /изключвайки дори завишените изисквания за 

капиталовата база/, тенденцията за намаляване приходите на ПОД, отчитайки също и 

приетото вече поетапно намаляване на таксите, които те събират, могат да доведат до 

изключително затрудняване на тяхната дейност. Подобно развитие на ситуацията в 

бранша може напълно да обезсмисли осъществяването на тази дейност, в резултат на 

което напълно да бъде ликвидирана идеята на създаденото допълнително пенсионно 

осигуряване – идея, за която неведнъж са излагани безспорни аргументи, че е само в 

полза на осигурените лица. 

 

Настоящото становище на БАДДПО включва бележки и предложения както с общ, 

така и с конкретен характер, които са изложени по-долу и имат за цел да допринесат не само 

за подобряване на представения Законопроект, но и  за приемането на такива промени в 

КСО, които практически да доведат до подобряване функционирането на утвърдения за 

страната пенсионен модел.   

 

 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

 

1. Противоречия с европейското законодателство 

На база анализ на съдебната практика на Европейския съд за правата на човека 

(ЕСПЧ), а и на изрични доклади на Европейската комисия (ЕК) могат да се изведат следните 
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важни, макар и неизчерпателни, общи правни принципи и характеристики на правовата 

държава, които са нарушени със Законопроекта: 

а) принцип на законността, който включва прозрачен, отчетен, демократичен и 

плуралистичен законодателен процес; 

б) принцип на правната сигурност, който изисква разпоредбите да са ясни и 

предвидими (особено за адресатите им, подчинени на тях) и да не се променят 

ретроспективно; 

в) забрана на произвол на изпълнителната власт, което следва да се разбира, че 

всяка намеса на публичната власт в сферата на частната дейност на дадено лице трябва да 

има правна основа и да е оправдана от установени в законодателството съображения и да се 

осигурява защита срещу произволна или непропорционална намеса. Нуждата от подобна 

защита е общ принцип на правото на Европейския съюз (ЕС); 

 г) достъп до правосъдие пред независими и безпристрастни съдилища, което 

произтича и от общите за държавите-членки конституционни традиции, залегнали в 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; 

Законопроектът е в противоречие и с Директива 2003/41, която в чл. 18, т. 1, б. "б" 

изисква "активите на ФДПО да бъдат вложени така, че да се гарантира сигурността, 

качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло", т.е. преценката 

за съответствие на поведението на ПОД с посочените принципите може да се прави само на 

ниво цялостен инвестиционен портфейл, а не за изолирана инвестиция. Поради изложеното 

предвидената нова принудителна административна мярка на Заместник-председателя на 

Комисията за финансов надзор (КФН или Комисията), ръководещ управление 

„Осигурителен надзор“ (Заместник-председател), да назначава външен независим експерт, 

който да оцени риска на отделна инвестиция на ФДПО е в противоречие с цитираната 

Директива. Предлаганата ал.10 на чл.121д противоречи на чл.17 - чл.18, от Директива 

2003/41, както и на чл.132, т.2, изр.3 и чл.133, т.1 от Директива 2009/138, от която се твърди, 

че е заимствана уредба в мотивите към законопроекта.  

Извън посоченото се установяват противоречия на Законопроекта с чл. 63 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) (нарушение на свободата на 

движение на капитали) и с принципа на легитимните очаквания. Ограничение на 

свободното движение на капитали е налице, когато мерките, предприети от държавите - 

членки, са „годни да предотвратят или ограничат придобиването на дялове от 

предприятия или да разколебаят инвеститорите от други държави членки да инвестират 
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своя капитал“ (Решение от 11.11.2010 г. по дело Комисия/Португалия, С-543/08). 

Постоянно променящата се правна рамка създава лош инвестиционен „климат“ и 

може да разколебае инвеститори от други държави да инвестират в ПОД или да ги 

мотивира да се оттеглят. За да е допустимо предприетото ограничение на свободата на 

движение на капитали, то трябва да е необходимо (т.е. да гарантира постигането на 

поставените цели в обществен интерес) и да е пропорционално (т.е. да не надхвърля 

необходимото за постигането им). В конкретния случай държавата, от една страна, въвежда 

завишени изисквания спрямо акционерите на ПОД, а от друга страна, допуска част от 

основния предмет на дейност на ПОД да се осъществява и от животозастрахователни 

дружества без да поставя към тях реципрочни капиталови и квалификационни изисквания. 

При описаната ситуация, не би могло да се приеме, че въвеждането на по - строги 

изисквания само за ПОД, е в състояние да гарантира постигането на посочените в мотивите 

към Законопроекта цели, тъй като явно не отговаря на дължимата от държавата грижа за 

„съгласуването и систематичното им постигане”. (по аналогия Решение от 10.03.2009 г. 

по дело Hartlauer, С-169/07, т. 55, и Решение от 12.07.2012 г. по дело VALE Építési kft., С-

378/10). 

Налице е нарушение на принципа на оправданите правни очаквания 

(легитимните очаквания). В Решение от 10.09.2009 г. по дело C-201/08, Plantanol GmbH & 

Co. KG срещу Hauptzollamt Darmstadt, Съдът на ЕС припомня значението на принципа на 

оправданите правни очаквания и предпоставките, при които за едно лице възниква 

субективно право да се позове на него. Според Съдът:  

- „43. Следва да се припомни, че принципите на правна сигурност и на защита на 

оправданите правни очаквания са част от общностния правов ред. В това отношение те 

трябва да се спазват както от общностните институции, така и от държавите - членки 

при упражняване на правомощията, които им предоставят общностните директиви (в 

това отношение Решение от 3.12.1998 г. по дело Belgocodex, C-381/97, Recueil, стр. I-8153, 

т. 26, Решение от 26.04.2005 г. по дело „Goed Wonen“, C-376/02, Recueil, стр. I-3445, т. 32, 

както и Решение от 21.02.2008 г. по дело Netto Supermarkt, C-271/06, Сборник, стр. I-771, 

т. 18).  

 Честите и драстични промени в КСО предизвикват икономически и 

организационни сътресения и налагат промени в бизнес стратегиите на ПОД и техните 

акционери, инвестирали в дейността по допълнително пенсионно осигуряване в 

България.  
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 2.   По Законопроекта не е проведено предварително обществено обсъждане със 

заинтересованите лица и с браншовите асоциации (в частност с БАДДПО, а дейността на 

нейните членове значително се засяга от Законопроекта). Първоначално беше определен 

срок от 3 седмици за обществено обсъждане, като значителна част от него съвпадаше с 

официални почивни дни, което вече не е прецедент при съществени промени в КСО (вж. 

промените от ДВ, бр. 103/2014 г.) - очевидно с цел да се сведе до минимум възможността за 

даване на бележки и предложения. Като цяло подобен законодателен подход - „на бързо“, 

„на тъмно“ и в „тайна“ от бранша създава  риск от противоречива правна уредба, 

ерозира доверието в пенсионната система, а като цяло и във финансовата система и 

нейната стабилност. Впоследствие и едва след реакция на работодателските и браншовите 

организации срокът беше удължен с една седмица, но дори така същият е крайно 

недостатъчен за обществено съгласуване предвид характера и значимостта на 

предложенията, които засягат функционирането на пенсионната система. В тази връзка 

следва да се отбележат няколко императивни изисквания на Закона за нормативните актове 

(ЗНА) (ДВ, бр. 34/2016 г.), нови или допълнени спрямо действащите, които макар и да 

влизат в сила от 04.11.2016 г., недвусмислено показват волята за законодателя за 

утвърждаване на принципите за обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и 

стабилност при изработване на проекти на нормативни актове: 

- освен публикация на предложенията за нормативни промени и мотивите към тях, 

техният съставител  следва да извърши предварителната оценка на въздействието (чл. 26, ал. 

3), съответно след приключване на общественото съгласуване ще очакваме МФ да 

публикува справка за постъпилите по Законопроекта предложения заедно с обосновка за 

неприетите становища в духа на посочените принципи (чл. 26, ал. 5); 

- предварителната оценка на въздействие очевидно следва да е цялостна (чл. 20), 

доколкото могат да се очакват значителни последици от Законопроекта върху пазара на 

допълнителното пенсионно осигуряване; 

- дори съгласно сега действащите норми на ЗНА е необходимо в мотивите към проект 

на нормативен акт да се посочат очакваните резултати от прилагането на новата уредба, 

включително финансовите (ако има такива) и анализ за съответствие с правото на ЕС - чл. 

28, ал. 2. В мотивите към Законопроекта това не е посочено - не са коментирани 

допълнителните разходи за ПОД (нови административни режими, прелицензиране на 

всички заварени ПОД, ново одобрение на всички техни управителни и контролни органи, 



8 

 

което предполага нови такси към КФН, нови задължения към банките - попечители и 

одиторите, които неизменно ще се отразят на цената на техните услуги и т.н.). 

- все още не е извършена оценка на въздействието от промените в КСО (ДВ, бр. 

61/2015 г.) и новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на 

задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на 

работниците и служителите“ и за обмен на информация (ДВ, бр. 68/2015 г.), а вече се 

предприема нова кардинална промяна в КСО. 

3.  БАДДПО счита, че е от значение последователното прилагане на принципа за 

свободен и информиран избор на осигурените лица, който бе основен мотив за 

предходните изменения на Кодекса. В този смисъл нашата позиция е, че на лицата 

следва да им се предостави максимално широк спектър от пенсионни продукти, между 

които лицата да направят своя избор включително и по отношение на въпроса за 

наследяването на средства. За съжаление, видно от предложения Законопроект, на 

осигурените лица не е предоставен такъв избор. Логично стои въпросът защо след като, 

преди по-малко от година, Министерският съвет и Парламентът промениха КСО с мотива да 

предоставят на гражданите „право на избор“ във фазата на осигуряване, сега, със 

Законопроекта не им е предоставено това право в ключовата фаза на осигурителните 

правоотношения, а именно - получаване на пенсия. Предлага се и да се подмени 

принципът на пълно наследяване, който е елемент от правото на частна собственост, с пълна 

липса на наследяване (вж. измененията на чл. 169, ал.1 и чл.170). Този законодателен 

подход е нелогичен, непоследователен и има за последица ограничаване правата на 

гражданите за разпореждане със собствените им спестявания, създава несигурност у 

осигурените за собствеността им и социалния им статус, и поставя въпроса за реалните 

мотиви, които стоят зад законовите промени, както вече приетите през август 2015 г., така и 

предложените с настоящия Законопроект.  

По-нататък в настоящото становище БАДДПО предлага конкретни текстове, които на 

концептуално ниво да уредят правото на свободен избор на пенсионни продукти. Ако те 

бъдат възприети, БАДДПО е готова да предложи цялостна уредба, доколкото приемането на 

тази концепция ще изисква и съответните изменения в други текстове на КСО. 

4.  БАДДПО е категорично против въведената възможност пенсиите от втория 

стълб да могат да се прехвърлят за изплащане от правни субекти, различни от 

пенсионноосигурителните дружества, а именно от животозастрахователните 

дружества. За разлика от изключително стриктния контрол по отношение на инвестирането 
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на средствата и цялостната дейност на ПОД, законодателството в сферата на застраховането 

не включва аналогични изисквания към животозастрахователните дружества, чрез които да 

бъдат защитени правата на лицата и поставя много по-общи критерии към тяхната 

инвестиционна дейност. Например, техническите резерви, от които застрахователят ще 

изплаща пожизнени пенсии по ІІ стълб, могат да бъдат инвестирани без ограничения – 

чл.196, ал.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а когато застрахователят има лиценз за 

извършване на дейност само на територията на страната, съгласно ограниченията на чл.201 

от КЗ, сред най-тежките от които са до 20 % в недвижими имоти и до 30% в акции. Резервът 

за изплащане на същите пенсии от ПОД може да бъде инвестиран само в ДЦК и банкови 

влогове, платими при поискване – чл.192а. При тези рестрикции е невъзможно ПОД да 

постигне еднаква доходност при инвестиране на резервите и еднакъв размер на пенсиите. 

Това поставя ПОД в неравностойно положение спрямо животозастрахователните дружества 

в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. На следващо място в 

животозастрахователните дружества не е предвидена възможност за индивидуални партиди 

на пенсионерите, което изключва и възможността за тяхното наследяване. В допълнение, 

вносителите на законопроекта не са взели предвид, че пенсионното осигуряване не е 

застраховане, а има друга философия и цели. Социалната цел на пенсионното осигуряване е 

предоставяне на траен доход, по възможност пожизнено, който да защити осигуреното лице 

от бедност в периода на нетрудоспособност поради висока възраст. Съобразно тази цел 

данъчните облекчения в редица държави насочват лицата към по-продължително изтегляне 

на средствата и не се прилагат при еднократни изтегляния. Точно обратното, у нас, с 

настоящия законопроект, се въвеждат повсеместно застрахователните еднократни 

плащания. Автоматичното пренасяне на норми от КЗ е довело и до въвеждане на 

неадекватна за социално-осигурителните отношения застрахователна терминология и 

уредба: „покрити рискове“ чл. 144а, ал. 2, т. 2 и чл.169в, ал. 2, т. 5; ползващи лица – чл. 

169в, ал. 2, т. 8 и т. н. 

5. Промените, относими към инвестиционната дейност, също са недостатъчно 

обмислени. Предложените съществени изменения в изискванията към инвестициите и 

кратките срокове за привеждане в съответствие ще доведат до спешни и масови 

разпродажби на активи, което носи загуби и крие финансови рискове. Намалените 

лимити до 10% за инвестиции в дялове на един договорен фонд ще създадат огромни 

сътресения на фондовия пазар в България и в дейността на управляващите дружества. 

Ограниченията пенсионен фонд да може да държи не повече от 10% от емисия 
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корпоративни облигации на практика ще преустанови тази възможност за финансиране на 

редица български предприятия и ще постави под значителен натиск функционирането и 

развитието на емитентите.  Забраната да се инвестира пряко в сектора на инвестиционните 

имоти, обединена с разрешаването на по-голям дял косвени инвестиции в този сектор, чрез 

посредничеството на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 

ощетява осигурените лица с разходите за управление на АДСИЦ и управленския му риск. 

Считаме, че тези ограничения ще доведат до ситуация, в която фондовете ще бъдат 

принудени да инвестират повече средства извън страната – средства, които биха могли да 

бъдат инвестирани в развитието на българската икономика. Настояваме да станат публично 

известни мотивите на вносителите за предложената политика.   

Предвидено е заварените ПОД в 6-месечен срок от влизане на закона в сила да 

приведат дейността си със съответните промени. Този срок изглежда твърде кратък, предвид 

допълнителните и различни изисквания, спрямо досегашните инвестиционни ограничения, 

които биха влезли в сила 1 година след обнародването им. Очевидно законодателят не си 

дава сметка за отражението върху българския капиталовия пазар, доколкото новите 

изисквания към инвестициите на ФДПО предполагат освобождаване от определени активи. 

Не на последно място, това е определящо и за доходността и ще засегне интересите на  

осигурените лица. 

6. Предвидени са твърде много делегации за наредби на КФН за широк кръг 

въпроси, които ще се уредят само на подзаконово ниво. Част от обществените 

отношения поради тяхната значимост би следвало да се регламентират на ниво закон, 

а друга - не изискват детайлна нормативна уредба, тъй като създават немотивирана 

свръхрегулация и представляват неоправдана намеса в дейността на свободни 

стопански субекти, работещи в условия на конкуренция.  Възприетият подход, широк 

кръг обществени отношения, да се уреждат само с наредби на КФН, не само нарушава ЗНА, 

но и създава риск за неоправдан натиск и административен произвол, защото от една страна, 

Комисията самостоятелно ще създаде правилата, а от друга, тя ще е единствен контролиращ 

и санкциониращ орган за тяхното спазване.  

Ярък пример за посоченото по-горе е обстоятелството, че в законопроекта изрично са 

предвидени различни видове пенсии (чл. 125, ал. 3, т. 3, б. „б“ и чл. 144а, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 

4), правата и задълженията по които не са уредени, а е препратено към подзаконов акт (по 

чл. 192, ал. 4) на надзорния орган. Това противоречи на чл. 3, ал. 1 от ЗНА. Недопустимо е 

административен орган да прави първичната уредба на пенсионните отношения. 
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Такава уредба може да се направи само от Народното събрание с промени в КСО. 

Законопроектът трябва да се направи с участието на МТСП и на специалисти по социално 

осигуряване. За тази част е необходима цялостна ревизия на Законопроекта. 

Успоредно с това, в Законопроекта е използвана любопитна и непозната 

законодателна техника, а именно - предвижда се КФН да „може да определи с наредба 

изискванията към редица документи“ (чл. 122а, ал. 5), които ПОД са длъжни да създадат, 

регулярно да актуализират и да представят на регулатора. С други думи, законът не съдържа 

делегация за приемане на наредба, а „предвижда“ потенциална възможност някога, но без да 

е задължително, и когато и ако комисията пожелае, това да се случи. Обръщаме внимание на 

авторите на ЗИДКСО, че подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове е 

регламентирано от ЗНА и Указ № 883/74 г. като в чл. 45 от него категорично се изисква: „В 

разпоредбата, която овластява да се издаде нормативен акт по прилагане на закон, се 

посочват видът на акта, органът, който трябва да го издаде, и дали овластяването се 

отнася до цялата материя, уредена от закона, или до отделни нейни части“). Не е 

предвидена форма на потенциално овластяване на орган евентуално да издаде, или не, акт 

по приложението на закон, като бъдещо несигурно събитие. Още веднъж трябва да се 

насочи вниманието към изложения вече принцип на правовата държава за стабилност и 

предвидимост на законодателството.   

7. Прави впечатление, че със Законопроекта, от една страна, се дават нови 

разширени правомощия на КФН, с които се създават условия за свръхрегулация и 

административен произвол, а от друга, редица предложения съдържат предпоставки за 

абдикиране от надзорни функции, вменени на регулатора със закон, размиване и/или 

прехвърляне на неговата отговорност на трети лица (банки попечители, одитори, 

независими експерти), които за разлика от КФН не са задължени от закона да извършват 

надзорна дейност. Тези два фактора, в съвкупност, предпоставят неефективен надзор, 

неясна отговорност и застрашават правата на осигурените лица, и стабилността и доверието 

в осигурителната система като цяло.  

Вероятно това се дължи на обстоятелството, че вносителят МФ е припознал и 

използвал стар проект на надзорния орган, създаден с основна цел да увеличи 

правомощията и безконтролността му. По този начин Законопроектът въвежда правна 

нестабилност, задушаваща бюрокрация и корупционни правомощия. Множество примери 

могат да бъдат приведени в доказателство на изложената теза -  чл.121д, ал. 5, т. 12 и ал. 14 

– преценка по целесъобразност, кой да стане член на управителен или контролен орган на 
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ПОД, §1, ал. 2, т. 4, б. „е“ от ДР – преценка по целесъобразност, кой е свързано лице с ПОД 

и съответно къде да се инвестират средствата и т. н. Решенията по целесъобразност на 

надзорния орган не подлежат на съдебен контрол, което е нарушение на чл. 8 от 

Конституцията на РБ.  

В допълнение към създаването на свръхрегулация и безконтролни свръхправомощия, 

промените на чл. 351 увеличават глобите, събирани от надзорния орган (!), с 8 до 50 пъти. 

Кой здравомислещ човек би станал служител на ПОД при възможна глоба от 40 000 лв. или 

80 000 лв., без извършеното да е престъпление? За да постигне ефекта на драстично 

увеличение на глобите, вносителят е предложил нормите да се разделят на четири групи по 

важност и съответно за най-важните норми на КСО долната граница на глобата за 

служителите на ПОД да се увеличи от 200 лв. на 10 000 лв. Този начин на разсъждение 

обаче е подвеждащ, защото става въпрос за правила за дейност на ПОД с относително 

еднаква важност. Например, една от най-важните, според надзорния орган, норми - чл.121в, 

ал.4 от КСО за минималния размер на капитала на ПОД от 5 млн. лв. може да бъде 

нарушена с 10 лв. (КФН е прословута с налагането на наказания за безвредни нарушения) и 

с 10 млн. лв. Защо и в двата случая санкцията за дружеството да е от 60 хил. лв. до 200 хил. 

лв.? Т. е. всяка норма на КСО може да бъде нарушена леко или тежко според степента на 

отклонение от нормата, засегнатите имуществени интереси на осигурените лица и вината на 

дееца и това следва да се отчита във всеки отделен случай при определяне на санкциите. 

Затова не трябва със закона да се препречва възможността да се налага справедливо 

наказание, според тежестта на нарушението, като предварително формално се разделят 

нормите на важни и маловажни. Много ясен пример за това е и поставянето сред най-

важните норми на чл. 121, ал. 6, която задължава ПОД да спазва вътрешните си актове, 

приети въз основа на КСО, особено правилника за организацията и дейността на всеки 

управляван фонд. Тъй като този правилник съдържа съгласно чл. 143, ал. 2, т. 13 всички 

права и задължения на ПОД и другите страни по осигурителното отношение, т. е. 

правилника преповтаря закона и подзаконовите актове, то ПОД може да бъде глобявано за 

всяко нарушение с най-тежката санкция от 60 хил. лв. до 200 хил. лв., а неговите 

служители с 10 хил. лв. до 40 хил. лв.! Това е още едно доказателство, че 

законопроектът не е достатъчно обмислен или преследва цели, които не са публично 

оповестени. Възможно е и вносителите да са били подведени от предложенията на 

надзорния орган да събира по-големи глоби, които, както е известно, постъпват не в 

държавния бюджет, а в този на Комисията.  
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БАДДПО изразява несъгласие с необоснованото повишаване на имуществените 

санкции спрямо дружествата и персонално спрямо лицата, управляващи дружествата, тъй 

като те се превръщат в санкции неизмеримо по-високи отколкото тези, налагани на лица, 

извършили престъпления, особено като се има предвид, че за едно и също нарушение се 

налагат две санкции – и спрямо юридическото и спрямо физическото лице.  

8. В Законопроекта е предвидено ex lege да се ограничи обхвата на издадените 

вече пенсионни лицензии, без това е обективно обосновано и мотивирано. Успоредно с 

това, също без каквито и да е аргументи, се изисква всички членове на управителни и 

контролни органи на ПОД да преминат отново на одобрение пред КФН. Въвеждат се нови 

изисквания към дейността на дружествата, които са прекомерна административна тежест и 

свръхрегулация, като част от тях водят и до нови, значителни по размер, разходи. Липсата 

на мотиви за такива драстични мерки отново поставят въпроса за целите, които се 

преследват със Законопроекта. 

9. Въвеждането на нови и промяната на съществуващи лицензионни, 

разрешителни и одобрителни режими винаги трябва да става с особено внимание, за да 

се избегне свръхрегулиране на бизнеса. Съгласно специалния Закон за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

(ЗОАРАКСД) изчерпателно трябва да се установят изисквания за издаване на лиценз, 

основанията за отказ и за отнемане. В новия Законопроект обаче изискванията не само 

не са изчерпателно изброени, но и са формулирани твърде абстрактно (представяне на 

„други документи“ - определени от КФН, в основанията за отказ - „когато не са спазени 

други изисквания на актовете за прилагането“ на КСО и т.н.). Подобни твърде широки 

формулировки създават условия за субективно прилагане и противоречат на посочения 

закон, целящ ограничаване на административното регулиране. 

Сроковете и процедурите за произнасяне в различните лицензионни, 

разрешителни и одобрителни производства също са формулирани неясно и създават 

объркване. Това е от съществено значение особено при отрицателните актове във връзка с 

тяхното обжалване. Предлагат се основания за отказ, които са изключително субективни и 

следователно крият риск за превратното им прилагане, като тук могат да бъдат посочени 

редица примери:  
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- КФН може да откаже одобрение на член на управителен или контролен орган или 

на прокурист на ПОД, който отговаря на всички законови изисквания, но КФН да прецени 

друго и да постанови отказ?!;  

- Заместник-председателят може да откаже придобиване на квалифицирано участие в 

ПОД, ако лицето, което контролира заявителя, не отговаря на законовите изисквания, 

същевременно не се изисква императивно това лице да представя документи пред КФН, 

които регулаторът да изследва (предвидено е само като допълнителна възможност, по 

искане на КФН, вж. чл. 121ж, ал. 6, т. 2, т.е. обстоятелство, което не подлежи на преценка в 

административното производство  е основание за постановяване на отказ и т.н.).  

Не е спазено изискването на чл. 7, ал. 1 от специалния Закон за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

(ЗОАРАКСД), че Заместник-председателят или КФН могат да изискват само веднъж 

отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация. Така на 

практика им се дава възможност многократно да изискват допълнителна информация, дори 

и същата да не е относима към конкретното производство, и произнасянето с краен акт да се 

проточва твърде дълго. 

Тези и множество други примери илюстрират, как голяма част от 

предложенията крият сериозен риск за бъдещата надзорна дейност на Комисията, 

поради висока степен на субективна преценка и съответно липса на възможност за 

съдебен контрол. 

10. БАДДПО счита, че в КСО следва да бъдат точно и ясно дефинирани 

инструменти и понятия, които са основни за дейността по допълнително пенсионно 

осигуряване и които да не дават възможност за различни тълкувания (като например 

понятията постоянна и променлива пенсия, които касаят пряко правата на осигурените лица 

и пенсионерите). Също така не следва автоматично да бъдат пренасяни принципи и понятия 

от други привидно сходни, но същевременно  несъпоставими по съществото си дейности, 

като застраховането (например „покрити рискове“, които в сегашния си вид  в 

съществуващия Проект за ЗИД на КСО са заимствани от Кодекса за застраховане).  

Законопроектът има и редица други недостатъци от гледна точка на законодателната 

техника, така например не е спазено изискването на Указ № 883/1974 г. по приложението на 

ЗНА за използването на една и съща терминология, доколкото липсва, каквато и да е, 

симетрия между аналогични разпоредби и еднаква терминология (напр. за лица с 

квалифицирано участие в ПОД - на едни места е „самостоятелно или в съгласие с друго 
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лице“, на други места е добавено „пряко или непряко“ притежание, като липсва 

възможността за притежание чрез свързани лица и т.н.). В допълнение ползвани са и 

непознати в законодателната техника методи като член прим, както и потенциална 

делегация за издаване на подзаконов акт. (вж. Указ № 883/74 г.). 

 

11. Предложение относно правото на избор на осигурените лица за вида и начина на 

изплащане на пенсии от фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване /ФДЗПО/  

Във връзка с посоченото в т. 3 БАДДПО предлага следната концепция, която да 

уреди правото на свободен избор на гражданите, как и кога да получат своите лични 

пенсионни спестявания, вкл. правата на техните наследници: 

1. Параграф 39 да придобие следната редакция: 

„§ 39. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:  

„(1) Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:  

1. допълнителна пожизнена пенсия за старост;  

2. допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран период на наследяване; 

3. допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване; 

4. допълнителна срочна пенсия за старост с гарантиран размер; 

5. еднократно или разсрочено изплащане на средствата, натрупани по 

индивидуалната партида, или на част от тях - при трайно намалена работоспособност 

над 89,99 на сто;  

6. еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в 

случаите по чл. 131, ал. 2 и чл. 168а, ал. 1;  

7. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало 

осигурено лице; 

8. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на пенсионер, 

получаващ разсрочено изплащане или пенсия по т. 2 или 4; 

9. наследствена пенсия на наследниците на пенсионер, получаващ пенсия по т. 3.”. 

2. Параграф 53 да придобие следната редакция: 

„§ 53. Създава се чл. 168а:  

Упражняване на права 
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Чл. 168а. (1) Осигуреното в универсален пенсионен фонд лице има право, в срок не по-рано 

от пет години преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, да получи, еднократно или 

разсрочено, до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната му партида. 

(2) При придобиване на право на допълнителна пенсия за старост осигуреното в 

универсален пенсионен фонд лице има право да избере вида на пенсията по чл. 139, ал. 1, т. 

1 - 4, която да получава и ако изчисленият размер на избраната пенсия е до 20 на сто от 

социалната пенсия за старост, на осигуреното лице може да се изплати, еднократно или 

разсрочено, цялата натрупана сума по индивидуалната партида.  

(3) При придобиване на право на професионална пенсия за ранно пенсиониране осигуреното 

лице може да запази в индивидуалната си партида част от натрупаните в нея средства, при 

условие че средствата, от които се изчислява пенсията, позволяват отпускането й в размер 

не по-малък от социалната пенсия за старост.  

(4) Предвидените в този дял пенсии се изплащат по избор на осигуреното лице от 

пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, или 

от друго пенсионноосигурително дружество, при условие че съответното дружество 

отговаря на нормативно установените изисквания за изплащане на пожизнени пенсии и 

срочни пенсии с гарантиран размер;  

(5) Когато осигуреното лице запази по индивидуалната си партида част от натрупаните в нея 

средства, в случаите по ал. 3, по негово искане пенсионноосигурителното дружество:  

1. изплаща средствата еднократно или разсрочено на лицето, или  

2. прехвърля средствата в техническите резерви на пенсионноосигурителното 

дружество, което изплаща пенсията.  

(6) Когато осигуреното лице желае да упражни правото си на пенсия и/или на 

еднократно или разсрочено изплащане на средства, то подава до 

пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който е осигурено, 

заявление по образец за отпускане на съответното плащане или за прехвърляне на 

средствата по индивидуалната партида или на част от тях на друго 

пенсионноосигурително дружество.  

(7) Прехвърляне на средства на друго пенсионноосигурително дружество се извършва, ако 

са изпълнени изискванията на закона. 

(8) Редът и начинът за разглеждане на заявлението и за прехвърляне на средствата се 

уреждат с наредба на комисията.  
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3. Параграф 59 да придобие следната редакция: 

„§ 59. Член 170 се изменя така:  

„Права на наследниците  

Чл. 170. (1) При смърт на осигуреното лице натрупаните средства по индивидуалната му 

партида се изплащат съгласно Закона за наследството еднократно или разсрочено на 

неговите наследници.  

(2) При смърт на лице, което не е упражнило правата си по чл. 168а, ал. 5, запазената сума 

по индивидуалната му партида се дължи съгласно Закона за наследството на неговите 

наследници.  

(3) При смърт на лице, на което се изплащат разсрочено средства в случаите по чл. 131, ал.2, 

чл. 168а, ал. 1 и ал. 5, т. 1 и чл. 172, остатъкът от средствата по индивидуалната му партида 

се дължи съгласно Закона за наследството на неговите наследници.  

(4) При смърт на пенсионер преди изтичане на срока на пенсионния договор за изплащане 

на срочна пенсия за ранно пенсиониране или на допълнителната срочна пенсия за старост с 

гарантиран размер по чл. 139, ал. 1, т. 4, на неговите наследници се изплаща настоящата 

стойност на поетите задължения към пенсионера за оставащия срок на договора.  

(5) При смърт на пенсионер, получаващ пенсия по чл. 139, ал. 1, т. 2, преди изтичане на 

гарантирания период на наследяване, на неговите наследници се изплаща настоящата 

стойност на поетите задължения към пенсионера или наследствена пенсия, за оставащия 

период. 

(6) При смърт на пенсионер, получаващ пенсия по чл. 139, ал. 1, т. 3, на наследниците, 

посочени в пенсионния договор се изплаща срочна или пожизнена наследствена пенсия, 

съгласно общите условия на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пенсии. 

(7) Когато в случаите по ал. 1 - 6 няма наследници по завещание и по закон, дължимите 

средства: 

1. остават в техническите резерви, в случаите по ал. 4 - 6; 

2. се прехвърлят в техническите резерви, в случаите по ал. 1 - 3; 

3. се прехвърлят в държавния бюджет, когато пенсионноосигурителното дружество 

не изплаща пожизнени пенсии или срочни пенсии с гарантиран размер.”. 
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Тук отново трябва да се отбележи уговорката, че ако тази концепция получи 

принципна подкрепа, БАДДПО е готова да предложи цялостна уредба и съответни 

конкретни изменения в КСО.  

БАДДПО предоставя с настоящото становище подробни коментари, бележки и 

предложения със съответни мотиви относно текстовете на представения за 

съгласуване и публикуван за обществено обсъждане Законопроект: 

 

 

II. КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Относно §1: 

1.1. Чл. 120в, ал. 1 – необходимо е предложената разпоредба да се конкретизира. 

Мотиви: Твърде широко е формулирано изискването и не е ясно какво се има предвид 

под „всички документи“. Това могат да са вътрешни документи между акционери, към 

които потребителите и КФН нямат отношение и не следва да им се представят, но да са 

свързани с допълнителното пенсионно осигуряване.  

 

1.2. Чл. 120в, ал. 2 – да отпадне. 

Мотиви: Текстът на ал. 2 е неясен и не урежда нищо ново. В момента осигуреното 

лице и пенсионното дружество имат свобода на договарянето какъв език да използват. Това 

няма нужда да се урежда отново. Ако обаче смисълът на текста е право на осигуреното лице 

да задължава пенсионното дружество какъв език да използва, първо трябва да се изброят за 

кои езици се отнася, второ трябва да се обясни защо трябва да се оскъпява толкова 

дейността на дружествата. 

 

 Относно §3 

3.1. Чл. 121б, ал. 1, т. 4 – предлаганата  разпоредба не е ясна. 

Мотиви: Предложението касае акционерите - юридически лица в ПОД, които са 

регистрирани в трети държави. Запазено е изискването те да са регистрирани като 

финансова институция по националния им закон, но неизвестно защо е отпаднало 

представянето на банкови референции от първокласна чуждестранна банка, доколкото това 
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е допълнително удостоверяване на финансовата стабилност на съответното лице. Запазено е 

условието тези финансови институции да са под специализиран режим и контрол, но не е 

известно доколко той е реципрочен на относимото европейско законодателство, поради 

което следва да остане изискването за банкова референция. 

 

Относно § 4 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в тези параграфи: 

 

На първо място възникват въпросите, как и въз основа на какви констатации е 

формиран извод, че се налага съществено повишаване изискванията към размера на 

капитала на пенсионноосигурителните дружества, в частност разполагаемата 

капиталова база. С недоумение установихме, че по изключително важния въпрос, а 

именно: повишаване изискванията към разполагаемата капиталова база на дружествата, в 

мотивите към проекта има съвсем оскъдна аргументация, изчерпваща се само с няколко 

изречения. Следва да подчертаем, че някаква аргументация на вносителя на проекта в тези 

насоки би имало едва след планираното от КФН извършване от независими външни 

експерти на прегледа на активите в сектора на пенсионните фондове, управлявани от ПОД. 

Едва след направените в хода на прегледа констатации биха били налице някакви мотиви 

или подкрепени с факти съображения за подобни промени. 

 

4.1. Чл. 121в, ал. 3 – предложението да отпадне. 

Мотиви: Изискването вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество да 

бъдат само „собствени средства“ е в противоречие със световната практика, при която 

придобивания на акционерно участие по правило се извършват с привлечени средства. 

По-удачен е подходът, възприет в чл. 19, ал. 3 от Кодекса за застраховането, който 

забранява вноските да се правят със средства с недоказан произход или със средства, 

получени в резултат от незаконна дейност. Ако този подход бъде възприет и в КСО, би се 

постигнала яснота относно финансирането на сделките по придобиване на акционерно 

участие в пенсионноосигурителните дружества, без да се създават изисквания пред 

потенциалните инвеститори, несъобразени със съвременните икономически отношения, 

което е предпоставка за административен произвол. 
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4.2. Чл. 121в, ал. 10 – предложението да отпадне. Уредбата на собствените средства на 

ПОД да се синхронизира с Директива 2003/41, чл.17 – чл. 18. 

Мотиви: Въпреки че механизмът на изискванията на Директива 2009/138/ЕО 

(Платежоспособност 2) не e приложим за пенсионните фондове, с предложените промени, а 

именно ПОД постоянно да поддържа минимум 75 на сто от капиталовата база, съответно 

собствените си средства в парични средства по безсрочни и срочни влогове в банки, които 

не са в производство по несъстоятелност, и във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т.1 

– 3 от КСО, законодателят директно нарушава дори завишените изисквания на 

Платежоспособност 2. С това предложение се обезсмисля принципа за изчисляване на 

капиталовото изискване за платежоспособност по тази Директива. Цялата пенсионна 

индустрия в ЕС е единна в позицията си за неприложимостта на Платежоспособност 2 

спрямо пенсионните фондове.  Но приложимата към ПОД Директива 2003/41, чл. 17 – чл. 18 

също са в противоречие с предложения Законопроект. 

По специално в текста на предлаганата разпоредба на ал.10 се предвижда да се 

инвестират крайно консервативно „капиталовата база, съответно собствените средства“, 

вместо минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество или 

минималния размер на собствените му средства. По този начин, вместо да се въведе 

правило, аналогично на чл.132, т.2, изр.3 от Директива 2009/138, да се инвестират 

предпазливо средствата, които са задължителни по закон (защото са необходими на 

пенсионното дружество да извършва дейността си), е съставено безсмисленото правило: 

средствата, които пенсионноосигурителното дружество има над задължителните по закон, 

да се инвестират неизгодно и нискодоходно! Т. е. само с грешка в два термина се 

принуждават акционерите на пенсионните дружества да изтеглят под формата на дивидент 

всички средства, надвишаващи задължителните по закон, и да ги инвестират както си искат. 

Това ще декапитализира пенсионните дружества и ще намали гаранциите за осигурените 

лица. Естествено, грешката в термините също погазва грубо чл.17, т.3 във връзка с чл.18, т. 

3 от Директива 2003/41 и европейската директива 2009/138, която се прокламира, че се 

въвежда със законопроекта. В последната е предвидено, че задължителните средства се 

инвестират „по начин, който гарантира сигурността, качеството, ликвидността и 

доходността на съвкупния портфейл.“ - чл.132, т.2, изр.3. Законопроектът предвижда 

инвестирането да е само в нискодоходните държавни ценни книжа, общински облигации и 

депозити! Това пряко нарушава чл.133 от Директивата: „Свобода на инвестиране 1. 
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Държавите-членки не изискват от застрахователните и презастрахователните предприятия 

да инвестират в конкретни категории активи.“ Желанието на Министерство на финансите да 

принуди пенсионните дружества да купуват неизгодно ДЦК нарушава и интересите на 

осигурените лица и изрични забрани в европейското право. Освен това се създава 

неравнопоставеност със застрахователните дружества, които се предлага също да отпускат 

пенсии! Това нарушава чл.19, ал.2 от Конституцията на РБ. Правилото е уникално в 

европейската практика. То е неприкрит опит да се намалят собствените средства на ПОД, 

които гарантират изпълнението на задълженията към осигурените лица и пенсионерите, 

като по този начин се отслабват дружествата като независими субекти. Това поставя под 

въпрос истинската цел на законопроекта. 

 

4.3. Чл. 121в, ал. 15 – предложеното да отпадне. 

Мотиви: Алинея 15 на чл. 121в е ненужна, доколкото при констатиране на което и да е 

друго императивно, нормативно определено изискване, КФН може да наложи ПАМ по 

чл.344 от КСО или административно наказание съгласно чл.352 от КСО. 

 

4.4. Относно чл. 121в, ал. 16, ал. 19 и ал. 20 – сроковете следва да се удължат и да се 

синхронизират с чл.215 от Кодекса за застраховане. 

Отделно от това, аналогичното правомощие по чл.215 от Кодекса за застраховане /КЗ/  

е на колективния орган - КФН, т.е. в случая на чл.121в, ал.16-20 от КСО е  необходим 

сходен законодателен подход.  

 

4.5. Чл. 121в, ал. 23 - липсват конкретни основания за постановяване на отказ на 

одобрение на представения план. 

Мотиви: Това е още една предпоставка за административен произвол.  

 

4.6. Чл. 121в, ал. 25 – предложението да отпадне. 

Мотиви: Предлаганото от вносителя изменение дава право на Заместник - 

председателя на КФН при неодобряване на оздравителния план или при неизпълнение на 

одобрен оздравителен план да задължи дружеството да увеличи капитала си в определен 

срок и/или да ограничи своите оперативни разходи (както при нарушение на нормативната 

база, така и при съществуваща непосредствена опасност от такива нарушения). 
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Предложението дава възможност за необоснована дискреция при административната намеса 

в бизнес процесите на независим икономически субект. Самият акционер може да реши да 

покрие по-голям размер оперативни разходи за реализацията на оздравителен план. 

Възниква въпросът, дали ограничавайки тези разходи, КФН поема отговорността, че 

вследствие наложеното от нея ограничение реализацията на оздравителния план ще е 

успешна? 

 

4.7. Чл. 121в, ал. 26 -  за разлика от чл. 215, ал. 4 от Кодекса за застраховане, в КСО се 

предлага КФН с наредба да определи съдържанието на плана, т.е. отново липсва симетрия в 

уредбата на аналогични обществени отношения. Освен това, необходимо е още към момента 

на обсъждане на Законопроекта да се представи Наредбата по чл.121в, ал.26 или най-

малкото нейн проект, за да могат да се направят допълнителни обсъждания относно 

капиталовите изисквания и платежоспособността на ПОД. 

 

Относно § 5, § 6, § 7 и § 159 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в тези параграфи: 

Съществена част от Законопроекта и мотивите към него е посветена на променените 

(„усъвършенствани“) изисквания към членовете на управителните и контролните органи на 

ПОД, към другите лица, оправомощени да ги управляват и представляват, и към лицата на 

друга ръководна длъжност. Видно е заимстването от множество закони и аналогични 

режими, без обаче да е потърсен балансът, без да е отчетена спецификата на дейността или 

дори без да е взето предвид, колко в действителност на брой са лицата на територията на 

страната, които ще отговарят на законовите условия и ще има ли въобще възможност за 

реален избор на акционерите на ПОД. Списъкът, който стои зад законовите изисквания, ще 

съдържа имената на някои от сегашните членове на управителните и контролни органи на 

ПОД, на няколко от ръководните кадри в големите български банки и на удобни служители 

в държавни институции и публично правни субекти, осъществяващи дейност в сферата на 

социалното осигуряване, финансите или надзора върху тях. Списъкът ще включва и неясен 

брой чужденци, които обаче ще трябва да усвоят поне малко български език (защото 

законът всъщност не казва на какво ниво трябва да се владее езикът). Изключени са 

преподавателите във висшите учебни заведения, експертите с многогодишен опит, хората, 

които по един или друг начин са работили в частната сфера на финансите и социалното 
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осигуряване, но формално не покриват новите изисквания. Не са необходими специални 

знания, за да се направи преценка до какво ще доведе това прекомерно стесняване на кръга 

от лица, които ще отговорят на обективните законови изисквания за заемане на съответната 

длъжност. Обстоятелството, че законът е изпъстрен с множество категории, позволяващи 

субективна преценка и най-накрая фрапиращото правомощие на КФН, дори при наличие на 

формално съответствие със законовите изисквания, да откаже одобрение, водят до логичния 

извод, че ако предложените промени станат факт, то само един и същ кръг от „подходящи“ 

лица ще управляват ПОД за неопределено дълъг период от време.  

В контекста на коментираните „усъвършенствани“ изисквания към лицата, 

управляващи ПОД, неминуемо прави впечатление липсата на съответните завишени 

изисквания към членовете и служителите на КФН, които по закон са призвани да 

осъществяват надзор върху дейността на същите тези дружества. Защото вярното решение 

може да бъде само едно - завишените изисквания към поднадзорните лица, съответно водят 

до завишени изисквания към ръководството и администрацията на надзорния орган. В 

държавите с традиции във финансовия сектор и надзора върху него е достоен завършек на 

кариерата да заемеш място именно в държавния орган, защото изискванията да работиш в 

него са толкова високи, че трябва преди това да си работил много години в съответния 

бранш, за да можеш впоследствие да заемеш място в администрацията, която го контролира.  

Решението, което ни се предлага със Законопроекта обаче е съвсем различно. Промяна 

в изискванията към членовете на КФН и нейните служители няма. Те остават същите, на 

практика несъизмеримо занижени спрямо изискванията за ПОД. Може би това е пропуск 

на авторите на Законопроекта, но той не може да бъде подминат, нито трябва да се толерира 

и насърчава. Повишаването на изискванията и капацитета към ръководните кадри трябва да 

се случва, както за поднадзорните лица, така и паралелно за членовете и служителите на 

надзорния орган, иначе перманентно ще изпадаме в хипотезата на чл. 344, ал. 1, т. 13 от 

Законопроекта. А именно - за всяка дейност, за която КФН няма капацитета да 

осъществи качествен надзор, да се наема (за сметка на ПОД) „външен“, „независим“ 

експерт. Без да има определение в закона за „външен“, за „независим“ и за „експерт“, без 

да има изисквания за образование, квалификация и опит за тези лица, без да има тарифа за 

тяхното възнаграждение, правила, при които осъществяват експертизата си и каква е 

стойността на тази експертиза пред надзорния орган.   

По конкретно, въвеждат се нови изисквания, като част от тях са абстрактни - напр. да 

са „почтени“, да отговарят на изискванията „за благонадеждност и пригодност за стабилно и 
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разумно управление“, имат „добра репутация“, спазват „в професионалната си дейност 

високи етични стандарти“ и т.н. Тези абстрактни изискванията са мотивирани (видно от 

мотивите към Законопроекта) с „необходимата свобода за преценка на надзорния орган“, 

което създава условия за субективни и немотивирани решения на КФН и за нейн натиск и 

намеса в работата на ПОД. Въвеждат се излишни ограничения: напр. не могат да заемат 

друга платена длъжност, освен като научни сътрудници или преподаватели във висши 

училища (чл. 121е, ал. 3). 

В допълнение проектът на изменението не визира налагани административни 

наказания с влезли в сила наказателни постановления, а говори само за налагане. Това на 

практика означава, че дори едно наказателно постановление впоследствие да бъде атакувано 

и да бъде отменено от съда, фактът само на налагането на наказание през последните три 

години за посочените нарушения докато производството пред съда е висящо, може да се яви 

пречка, определено лице да бъде член на управителен орган или прокурист. Тук е мястото 

да се отбележи, че както действащата, така и предвидената за изменение т. 9 от §. 1, ал. 2 от 

ДР на КСО, регламентираща системните нарушения не дава отговор на този въпрос. Между 

другото и в сега действащият КСО има сходни текстове, без да се регламентира изискването 

това да е установено с влезли в сила наказателни постановления - чл. 122е, ал. 2, т. 3, чл. 

122и, ал. 4, т. 2, чл. 225, ал. 2 от КСО. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в § 5: 

5.1. Чл. 121д - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: В разпоредбите на чл. 121д се съдържат множество оценъчни категории и 

понятия, поради което считаме, че е необходимо доразвиване и прецизиране на част от 

текстовете. Принципно, няма никакви основания за повторна проверка и одобрителен 

режим, дали членовете на управителните и контролните органи на ПОД отговарят на 

съществуващи изисквания. Ако е имало проблем, стои въпросът, защо КФН не е реагирала 

през годините и защо сега със Законопроекта й се позволява да се преодолее неин пропуск 

за сметка на утежняване на административната тежест за ПОД, вместо да се търси 

отговорност за несвършена работа от страна на надзора? Ако  все пак бъде въведен 

одобрителен режим за членовете на управителните и контролните органи на дружествата, е 

нужно да бъдат установени ясни и безспорни критерии, а не предоставяне на необосновано 

широка дискреция на надзорния орган напр. чл.121д, ал.13, т.2 и ал.14. Извън това, като 

обща бележка може да се изведе и прекомерното разпростиране на изисквания и към лицата 
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изпълняващи т.нар. „ръководни функции“, за което понятие липсва дефиниция, но същото 

би следвало да се отнесе към неудачното предложение за дефиниция на „ръководна 

длъжност“ – т.31 от ДР на КСО.  

 

Чл. 121д, ал. 1-4 - Необходимо е да отпадне изискването ПОД да „гарантира“, че 

членовете на неговите органи отговорят на изискванията за квалификация и надеждност. 

Само по себе си това изискване е в противоречие с начина, по който функционира ПОД, 

доколкото самото то при осъществяване на дейността си всъщност не е нищо, различно от 

неговите органи! Т.е. те сами трябва да гарантират пред КФН, че отговарят на определени 

условия постоянно. В този смисъл отпада и необходимостта ПОД да бъде надзиравано, 

доколкото само си гарантира съответствието със законовите условия и отпада основна 

функция на КФН. 

Квалификацията се установява и доказва в първоначалния момент, когато лицата бъдат 

избрани и одобрени от КФН, не е ясно как в последствие тя може да отпадне, тъй като е 

безсрочна. Относно „надеждността“ - изцяло важат горните коментари. 

Не е ясно защо всичко това се вменява на ПОД, след като изискванията са 

императивно определени от закона и КФН е призвана служебно да следи за тяхното 

спазване във всеки момент, а при констатации за нарушения - да предприема съответни 

надзорни действия. Предвидено е членовете на тези органи „колективно“ да притежават 

необходимата квалификация, опит и компетентност, а ПОД да гарантира това изискване - 

същевременно КФН е длъжна да следи за спазване на императивно определени изисквания 

и ако по отношение на едно или повече лица от съответните органи установи неспазване на 

условията, може да наложи ПАМ, вкл. отстраняване на съответното лице (досегашен чл. 

344, ал. 2, т. 2 или предложената нова т. 18 в чл. 344, ал. 1). 

 

Чл. 121д, ал. 3 - Следва да отпадне констатацията в чл.121, ал.3, че дружеството се 

„ръководи ефективно“ с посочените вече аргументи. Изразът „изпълнителни директори“ да 

се замени с „изпълнителни членове“, защото това е качеството на лицата, които 

представляват дружеството, съгласно Търговския закон (ТЗ), а „директор“ е конкретната им 

длъжност, но те биха могли да имат и друга длъжност. Формулировката следва да е по-

обща, доколкото търговското представителство по ТЗ включва няколко фигури, а не само 

прокурист. 

Въобще предлаганите промени в чл. 121д, ал. 1-4 следва да отпаднат 
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Мотиви: Утежнени изисквания към членовете на УС и НС. Самото ново предложение 

е с явния подтекст, че досегашните изисквания не са надеждни за гарантиране на 

професионализъм, репутация и опит. Налице е негативен обществен сигнал, при условие че 

новата редакция се приеме. Предвид наличието на разпоредби, ясно регламентиращи 

въвеждането на одобрителен режим спрямо членовете на управителните и контролните 

органи на дружествата считаме, че разпоредбите на ал.2 и ал.4 се явяват излишни и 

нецелесъобразни, доколкото изпълнението с изискванията на КСО се удостоверява именно в 

рамките по процедурата по одобрение. Извън това отговорността за спазване на 

установените изисквания следва да се носи от самите лица, доколкото същите освен 

съответните документи, отразяващи завършено образование, професионален опит и съдебно 

минало, са задължени да представят и декларация по образец. 

 

5.2. Чл. 121д, ал. 5 

Наред с изискването за висше образование е поставено изискване за подходяща 

професионална квалификация. От една страна, не е ясно коя именно професионална 

квалификация е подходяща, както и тя нещо отделно ли е от образованието?!  

В т. 6 - ползвани са ЗКИ, ЗПФИ, Закона за КИС и др., но предвиденото изискване е 

относимо за юридическите лица, но не и за физическите, изрично визирани в ал. 5 (освен 

като еднолични търговци), поради което е необходима редакция.  

В т. 7, макар да е ползван КЗ, следва да се направи ограничение до лиценз, отнет от 

КФН или БНБ, а не както е предложено изобщо за дружества на „лицензионен режим“, 

които е възможно да нямат никакво отношение към финансовия сектор - вж чл. 11 от ЗПФИ.  

Т. 8 следва да отпадне, доколкото налагането на ПАМ не следва да се приравнява на 

наказанията по чл. 37, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Наказателния кодекс, а именно  лишаване от право 

да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да се 

упражнява определена професия или дейност.  

В т. 9 макар отново да е ползван Кодекса за застраховане, не е ясно защо родството по 

права линия е до четвърта степен, а по съребрена - до трета, в ЗПФИ и двете са до трета 

степен.  

Предложението по т. 11 следва да отпадне, но ако все пак законодателят наложи 

подобно изискване, т. 11 трябва да претърпи съществено изменение. Евентуалната му 

редакция следва да намира опора в стабилитет на актовете за налагане на 

административните наказания (наказателните постановления (НП)), т.е. разпоредбата да се 
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прилага, ако са налице влезли в сила НП, доколкото всяко НП подлежи на съдебен контрол 

по арг. на чл.354, ал. 3 КСО във вр. с чл. 59 от ЗАНН. Обратното би било равнозначно на 

възможност за упражняване на административна принуда и намеса в дейността по 

управление на пенсиооносигурителните дружества. Извън това в рамките на оперативната 

дейност на дружеството е възможно на различни основания и за различни по степен на 

тежест и характер нарушения да бъдат наложени различни по вид административни 

наказания. В този смисъл следва да се прецизира и понятието „системни нарушения“ в ДР 

на КСО.   

В случаите на т. 11 следва да се отчита от законодателя, че лицата управляват най-

малко 3 пенсионни фонда с ежедневна оценка на активите и над 30 дневни справки до 

надзорния орган, като е голяма вероятността за съществуването на безвредни формални 

нарушения за забавено подаване на справки и др. На практика всички изпълнителни 

директори на ПОД са или са били в състояние на системно извършване на нарушения и 

трябва да бъдат освободени по посочения текст. Поради това той въвежда произволно 

корупционно правомощие да бъдат освободени изпълнителните директори на дружествата, 

когато административният орган поиска това. 

Т. 12 следва да отпадне, тъй като решенията на КФН трябва да се основават и 

обосновават от изпълнението или съответно от неизпълнението на обективни критерии. 

Предложеният текст е твърде общ и създава възможност за субективизъм при преценката на 

качествата на органите на управление. Същевременно, последващият съдебен контрол върху 

административни актове, постановени при условията на оперативна самостоятелност, е 

съществено затруднен. 

 

5.3. Чл. 121д, ал. 10 – ал. 15 - предложените с проекта промени да отпаднат. 

С предложените текстове за ал. ал. 10 - 15 се въвежда одобрителен режим от 

Заместник-председателя. Подобен механизъм на внасяне на промени в състава, би могъл да 

се окаже предпоставка за ситуация на правен вакуум, в случаите, в които се освобождават 

един или двама от членовете на управителния орган, избрани за изпълнителни директори. В 

такава ситуация ПОД на практика няма да има представители, за период не по-малък от 

един и дори повече месеци. Изискваните от КФН „данни и информация“ следва да бъдат 

свързани само с доказване изпълнение на изискванията на закона (ал. 11 и ал. 13, т. 3).  

Сроковете, определени в ал. 12, за произнасяне на КФН (аналогична бележка имаме и 

към чл. 121ж, ал. 7 и чл. 122б, ал. 2) са твърде големи.  
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Ал. 14 е необходимо да отпадне, защото това е поредната разпоредба, която дава 

възможност за субективна преценка на КФН без възможност за ефективен съдебен контрол 

върху постановеното решение.  

Ал.15, изречение второ - ако изпълнителен член спре да осъществява функциите си, се 

получава вакуум от няколко месеца, докато бъде избран и одобрен нов член на съвета. В 

Закона за кредитните институции (чл.11, ал.3) се предвижда одобрението от БНБ да 

предшества избора или упълномощаването.  

Разпоредбата на ал.14 противоречи на останалите текстовете на чл.121д, при наличие 

на изчерпателно уредени изисквания спрямо членовете на управителните и контролните 

органи и е единствено законосъобразно отказът на съответния административен орган за 

одобрението им да се основа на неспазване на тези изисквания. В чл.4, ал.1 и ал.2 от АПК е 

закрепен основния принцип на „законност“ както при осъществяване на дейността на 

административните органи, така и на издаваните от тях актове. 

Липсва изричен текст, че отказ може да се постанови, само ако преди това са поискани 

допълнения, обяснения и т.н. и същите не са представени или са представени, не в 

необходимата за преценка степен, аналогични бележки имаме и към чл. 122в. 

Предлаганите нови разпоредби, съгласно които членовете на управителните и 

контролни органи на ПОД подлежат на одобрение от КФН, са несъвместими с 

прокламирания риск-базиран надзор в условията на пазарна икономика. Нещо повече, 

подобен одобрителен режим от държавен администриращ орган създава сериозни 

предпоставки за риск-иницииращ надзор. Причината е предоставянето на неограничена 

дискреция в ръцете на държавата по отношение на решения, които се предполага, че се 

взимат от независими пазарни субекти. 

Кулминация на исканата неограничена дискреция при намесата в бизнес процеси на 

независим икономически субект е предложението за новата чл. 121д, ал. 14, съгласно която 

въпреки съответствието с поставените от закона критерии, все пак КФН е тази, която ще 

прецени дали е налице липса на достатъчна професионална квалификация и опит. Също 

така, решението на КФН по ал. 14 не подлежи на съдебен контрол, доколкото касае мотиви 

за отказ по целесъобразност (което не е предмет на съдебен контрол), което е нарушение на 

чл. 8 от Конституцията, а и дава неограничено и абстрактно формулирано правомощие на 

административния орган да определя съставите на управителните и контролните органи на 

ПОД.  
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Предложението на МФ категорично не може да бъде прието, защото няма обективни 

критерии, според които да се гарантира професионализма на КФН да преценява 

професионализъм и опит в строго професионални сфери като маркетинг, инвестиционен 

мениджмънт, управление на риска и т.н. Все пак, КФН е надзорен орган, а не маркетинг 

агенция, инвестиционен или риск мениджър, още по-малко институция, имаща право да 

извършва акредитации на учебни заведения, издали дипломите на съответните лица. 

 

Относно §6 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в § 6: 

6.1.Чл. 121д 1 - предложението да отпадне. 

Мотиви: Назначаването и участието на т.нар. „независими членове“ в съвета на 

директорите или надзорния съвет на ПОД е немотивирано и неприложимо. Участието на 

такива независими членове не би подпомогнало дейността на дружествата, напротив – би 

затруднило ненужно процеса по вземане на решения от съответните органи. Възможността 

за „независима гледна точка и допълнителен професионален капацитет“ е осигурено и 

гарантирано в най-висока степен посредством конституирането и дейността на 

попечителските и консултативните съвети към всеки от действащите фондове за 

допълнително пенсионно осигуряване. Дейността на тези помощни колективни органи, 

техните функции и задължения са подробно регламентирани в Наредбата на КФН за 

попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване.  

Трябва да се има предвид и това, че такова изискване за независими членове не се 

съдържа и в Закона за кредитните институции, независимо, че регулираните от този закон 

лица банки управляват средства в много по-голям размер от пенсионноосигурителните 

дружества. 

Предложението за „независими членове“ – физически лица се прави под претекста за 

презастраховане срещу евентуална свързаност с ПОД. В същото време обаче, законодателят 

не се е предпазил от създаване на зависимости на независимите членове от изпълнителната 

и надзорна власт, което представлява вмешателство на държавата в бизнес управлението на 

независим икономически субект. При това, квотата на т.нар. независимост е една трета. В 

чл. 121д1 независимостта е дефинирана основно през свързаността. Следователно, ако се 

налагат промени относно свързаността, необходимо е да се работи в тази посока, а не чрез 



30 

 

създаване на правната фигура на „независими членове“. Аналогията с Кодекса за 

застраховане не може да бъде основателен мотив за въвеждане на предложените промени, 

защото застраховането и пенсионното осигуряване са различни както по правна 

регламентация, така и по начин на функциониране на съответния бизнес. Подобни 

изисквания за независими членове освен при банките (както беше отбелязано по-горе), 

липсват и при други финансови институции - инвестиционни посредници, управляващи 

дружества и т.н., което прави предложението лишено от аргументи. 

 

Относно § 7 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в § 7: 

7.1. Чл. 121е, ал. 3 – предлаганата разпоредба да отпадне. 

Мотиви: Такова изискване не се прилага към изпълнителните директори на 

застрахователите (там ограничението е само за трудов договор) и банките. След като с 

проекта се предлага животозастрахователни дружества да изплащат пенсии от ДЗПО на 

практика с това изискване към изпълнителните директори на ПОД се въвеждат 

неравноправни условия за стопанска дейност в нарушение на чл. 19, ал.2 и чл.48, ал.1 от 

Конституцията. 

 

7.2. Чл. 121е, ал. 4, т. 9 – предлаганата промяна да отпадне. 

Мотиви: Предложението, членовете на управителните и контролни органи на ПОД да 

не възпрепятстват осигурителния надзор косвено дискредитира ПОД. Въвеждането на 

такива изрични изисквания внушава на обществото, че това явно не се прави от ПОД в 

момента. Следваната от вносителите логика (в случай че е вярна) предполага да се направят 

аналогични промени и в Закона за КФН, като там също изрично се укаже, че председателят 

и членовете на комисията следва да не възпрепятстват работата на сметната палата, 

прокуратурата и съдебната власт (например). Вместо това, Законът за КФН изисква 

спазването на т.нар. „меки“ регулации, според които членовете на комисията, както и 

служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална 

етика, приети от комисията. Явно, когато се отнася за КФН, изискването за спазване на 

всичко останало се презюмира. 
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Относно § 8 

Общи коментари, които обясняват последващите бележки и предложения към 

текстовете, включени в този параграф:  

Тук се предлагат нови завишени изисквания спрямо акционерите с квалифицирано 

участие в ПОД. Принципно заслужава подкрепа всяка законова промяна, която има за цел да 

гарантира професионално и отговорно управление на ПОД, прозрачност на собствеността, 

висока репутация и финансова стабилност на акционерите. Но, съответните законови 

изисквания трябва да бъдат конкретно и ясно дефинирани и да са сходни със съответните 

изисквания за аналогични финансови институции (банки, застрахователи и др.). Прави 

впечатление, че част от предложените нови условия са по-високи спрямо тези валидни за 

банковия сектор, без това е да е аргументирано, както и че са включени неясни и абстрактни 

критерии, които създават предпоставка за субективни преценки и административен 

произвол.  

Без мотиви и ясна цел и без оценка за очаквания резултат са предвидени прекомерни 

изисквания и ограничения пред акционери - юридически лица, част от които са в 

противоречие с българското и европейското законодателство. По - конкретно, всички 

изисквания спрямо акционерите - физически лица (които от своя страна реферират към 

изискванията за членовете на управителните органи) са пренесени и спрямо всички членове 

на управителните и контролните органи на акционерите -  юридически лица, независимо 

дали те, в качеството им на физически лица, участват в органи на ПОД (чл. 121ж, ал. 2).   

Включително се изисква всички членове на управителни и контролни органи на 

акционери - юридически лица с квалифицирано участие да не са членове на управителен 

или контролен орган на друго ПОД, без да се уточнява дали става въпрос за друго българско 

дружество, поднадзорно на КФН, или за дружество, опериращо в друга държава (чл. 121ж, 

ал. 2 във връзка с чл. 121ж, ал. 1, т. 1 и чл. 121д, ал. 5, т. 10). Това означава, че чуждестранни 

инвеститори, които имат акционерно участие в ПОД в други европейски държави (или 

такива извън ЕС) не могат да бъдат акционери с квалифицирано участие в българско ПОД, 

ако член на техен управителен или контролен орган е член на такъв орган в друго ПОД в 

друга държава, което е повече от логично, ако дружеството е част от голяма финансова 

група. Това може да препятства чуждестранни инвеститори, вкл. големи европейски 

финансови групи, които са акционери в ПОД в различни държави.  

В изискванията към акционерите са предвидени критерии, които по същество 

представляват оценъчни понятия и категории, без да е регламентирано въз основа на какви 
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конкретни данни и документи регулаторът ще прецени дали съответното физическо и 

юридическо лице отговаря на тях (чл. 121ж, ал. 1, т. 5 и т. 7). Считаме, че завишената 

дискреция на Комисията е предпоставка за субективни преценки, които не се основават на 

обективни законови критерии и могат да имат негативно влияние на осигурителния пазар. 

Относно процедурата за предварително разрешение за придобиване на квалифицирано 

участие и основанията за отказ, прави впечатление, че в Законопроекта са използвани общи 

формулировки и такива, рефериращи към целия КСО - „други документи“, „изискванията на 

този кодекс“, (чл. 121 ж, ал. 6, т. 1 и ал. 8, т. 1, т. 2 и т. 7). Макар част от изискванията да са 

заимствани от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 2 на БНБ в 

Законопроекта не е възприет подходът на посочените нормативни актове за изрично 

посочване на текстовете, съдържащи съответните изисквания, при неспазването на които е 

налице основание за отказ. Във връзка с изложеното, а и с оглед на това, че нарушението 

на изискванията спрямо акционерите с квалифицирано участие е предвидено като ново 

самостоятелно основание за отнемане на пенсионна лицензия (чл. 122е, ал. 2, т. 1), 

считаме че условията следва да бъдат прецизирани, а възможността за субективна 

преценка да бъде ограничена. Отново трябва да се подчертае, че БАДДПО не възразява 

принципно срещу завишаване на критериите с цел гаранции за стабилно и разумно 

управление на ПОД, но настоява изискванията да бъдат конкретизирани - от една страна да 

се отчете обстоятелството, че акционерите са инвеститори, а не изпълнителни членове на 

ръководен орган, а от друга страна - да се вземе предвид разликата между физически и 

юридически лица и да се предвидят съответните конкретни документи и данни, въз основа, 

на които регулаторът ще преценява тяхната пригодност за акционери на ПОД. БАДДПО 

счита за необходимо и настоява категорично от обсъждания Законопроект да отпаднат 

всички необосновани ограничения и пречки пред чуждестранни и европейски инвеститори. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в § 8: 

8.1. Чл. 121ж, ал. 1, т. 5 – предлаганата с проекта норма трябва да бъде доразвита и да 

се регламентират ясни и изчерпателни критерии, за да не се допусне, от една страна, свръх 

регулация, а същевременно и административен произвол. 

Мотиви: С предлаганата разпоредба на ал. 1, т. 5 се изисква всяко лице, което 

самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко притежава квалифицирано 

участие в капитала на ПОД, „да е финансово стабилно“. Текстът, така както е формулиран, 

трябва да се прилага и за физически, и за юридически лица - акционери. Ако за 
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юридическите лица може да се предположи, че КФН ще направи извод относно финансовата 

им стабилност на основа напр. на представените финансови отчети  (чл. 122а, ал. 2, т. 6), не 

е ясно въз основа на какви данни и информация ще бъде извършена тази преценка за 

физическите лица. Така напр. в чл. 122а, ал. 2, т. 2 и т. 3 (във вр. с чл. 121ж, ал. 4) са 

посочени изисквания за представяне на декларация за липса на просрочени задължения към 

държавата и общините и на удостоверения за установени и платени данъчни и осигурителни 

задължения. От тях обаче не може да се направи категорична оценка на финансовата 

стабилност на физическите лица.  

 

8.2. Чл. 121ж, ал. 1, т. 6 - след думата „данни“ да отпадне изразът „въз основа на 

които може да се направи обосновано предположение“. 

Мотиви: Налице са всички данни да се направи обосновано предположение, че с 

проекта на ЗИДКСО се осигурява правна възможност за прекалена административна намеса 

от страна на КФН в бизнес процесите на независим икономически субект. 

 

8.3. Чл. 121ж, ал. 1, т. 7 

Чл. 121ж, ал. 1, т. 7 изисква заявителят „да притежава добра репутация“. 

Включването на изисквания спрямо акционерите, които по същество представляват 

субективни и оценъчни категории изисква най-малкото тяхното доразвиване в закона, както 

и включването на допълващи обективни критерии, за да не се допусне субективно тълкуване 

от страна на регулатора. Това е относима бележка за редица текстове на Законопроекта.  

 

8.4. Относно: чл. 121ж, ал. 2 – необходим е преглед на всички текстове, съдържащи 

абстрактни критерии, които създават предпоставки за административен произвол и за 

немотивирана и непочиваща на закона надзорна реакция. 

Мотиви: С предложението за ал. 2 се предвижда изискванията, на които трябва да 

отговарят физическите лица - акционери, да са валидни и за членовете на управителните и 

контролните органи на юридическите лица - акционери, както и за физическите лица, които 

представляват юридическото лице - акционер. Препращането към чл. 121ж, ал. 1, т. 1, респ. 

към чл. 121 д, ал. 5, т. 3 - 8 и т. 10 и т. 11 е довело до необосновано разширяване на 

изискванията спрямо всички лица, участващи в състава на управителните и контролните 

органи на акционер с квалифицирано участие. Напр., изисква се всички членове на 
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управителни и контролни органи на юридическите лица - акционери да не са членове на 

управителен или контролен орган на друго ПОД, без да се уточнява дали става въпрос за 

друго българско дружество, поднадзорно на КФН, или за дружество, опериращо в друга 

държава. Вече посочихме, че това поставя ограничения най-вече пред чуждестранни 

инвеститори, които имат акционерно участие в ПОД от други европейски държави или 

големи финансови групи. Затова изискванията към членовете на управителни и контролни 

органи на юридическите лица - акционери трябва да се прецизират с оглед на заложените 

цели и на очаквания резултат от законовите изменения, като не се допуска ограничаване на 

достъпа до пазара на чуждестранни инвеститори и/или намеса на пазара на пенсионно 

осигуряване с непазарни мерки, които са неприсъщи на демократичния правов ред и на 

европейското законодателство. 

 

8.5. Относно: чл. 121ж, ал. 5 – предлаганата с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С ал. 5, б. „б“ на чл. 121ж се изисква заявителите, които желаят да придобият 

квалифицирано участие, чийто резултат е промяна в контрола над ПОД, да представят 

описание на промените, които се предвиждат по отношение на вътрешните документи и 

процедури. Използваните в текста понятия „вътрешни документи“ и „процедури“ на ПОД 

са възможно най-широки и обхващат абсолютно всички документи на търговското 

дружество, голяма част от които неотносими към извършваната от регулатора преценка. 

Този текст следва да се разгледа във връзка с ал. 6, т. 1 и ал. 7 на същия член, които дават 

възможност заместник-председателят на КФН да изисква допълване на документите в нов 

едномесечен срок. Широко формулираният обхват на изискуемите документи (практически 

всички писмени документи на ПОД) освен излишна административна тежест, създава 

предпоставки за необосновано бавене, както и за възможно препятстване на процедура по 

придобиване на участие. Предлаганата нова разпоредба е още един пример за прекалена 

административна намеса в бизнес процесите на независим икономически субект. 

Промените, които се предвиждат по отношение на вътрешните документи, политики и 

процедури, са свързани с конфиденциална бизнес информация, чието оповестяване може да 

обезсмисли самото придобиване. За да станат факт тези вътрешни документи, политики и 

процедури следва да бъдат одобрявани по общия ред, т.е КФН може да е спокойна, че ще 

упражни своите надзорни функции. Недопустимо е обаче, в условията на пазарна икономика 

законовата разпоредба да дава право на държавния надзорен орган да иска предварително 
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да се запознава с предвижданите бъдещи промени във вътрешните документи, политики и 

процедури? КФН е надзорен орган, но не и Надзорен съвет на ПОД от по-висока инстанция. 

 

8.6. Чл. 121ж, ал. 6, ал. 7 и ал. 8: 

Ал. 6, т.1 - да се уточни, че  изискваните от КФН „други документи“ следва да бъдат 

свързани само с доказване изпълнение на изискванията на закона; 

Ал. 7 - съдържа немотивирано удължаване на сроковете за произнасяне на КФН, 

включително в хипотезата на непредставени документи;  

Ал. 8, т. 1 и т. 2 –  основанията за отказ за придобиване на дял в ПОД следва да са ясно 

и изчерпателно изброени, какъвто е подходът, възприет в ЗКИ и Наредба № 2 на БНБ. 

Необходимо е редактиране и прецизиране на текстовете, като изчерпателно се изброят 

нарушенията на точно кои изисквания и документи са основание за отказ. За т. 7 са валидни 

многократно изложените аргументи за абстрактно формулирани изисквания и широка 

възможност за субективна преценка на Комисията.    

Предложено е разрешението за придобиване на квалифицирано участие да може да 

бъде отказано, ако заявителят или лице, което го контролира, не отговаря на изискванията 

на КСО (т. 1) или ако документите не отговарят на КСО и актовете по неговото прилагане 

(т. 2). Категорично не може да се приеме отказът за придобиване на участие да се мотивира 

с каквото и да е несъответствие с изискванията на целия нормативен акт при това не само 

спрямо заявителя, а и спрямо лицето, което го контролира, както и спрямо представените 

документи.  

 

8.7. Чл. 121ж, ал. 9 - и в КСО да бъде възприет подходът на чл. 68, ал. 8 от Кодекса за 

застраховането, съгласно който придобиването може да бъде забранено само ако не са 

изпълнени изрично посочените в закона критерии. 

Мотиви: Разпоредбата на чл. 121ж използва понятието „квалифицирано участие“, по 

подобие на текста на чл. 68 от Кодекса за застраховането. Сходни са и изискванията към 

лицата, които желаят да придобият такова квалифицирано участие. 

Алинея 9 на член 121ж обаче въвежда едно специално основание за отказ от страна на 

Заместник-председателя на КФН да издаде разрешение за придобиване, а именно – в случай 

че не може да идентифицира действителните собственици, които притежават пряко или 

непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на заявителя. 
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По този начин в КСО се въвежда дефиниция за „действителен собственик на капитала“ 

в противоречие на дефиницията, която се съдържа в чл. 3 на Directive (EU) 2015/849 of the 

European parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the 

financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing и  чл.68, ал.5 на 

Кодекса за застраховане.  

Нещо повече – прагът от 5 на сто изглежда твърде нисък, както с оглед на 

обстоятелството, че съгласно дефинициите, за „квалифицирано участие“ са необходими 

поне 10 на сто от капитала или правата на глас, така и на факта, че участие от 5 на сто само 

по себе си е крайно недостатъчно за оказване на влияние върху управлението на 

дружеството. 

 

8.8. Чл. 121ж, ал. 10 – предложеният с проекта текст да отпадне. 

Мотиви: Императивното определяне на преклузивен срок от страна на КФН, в който 

да бъде извършено придобиването е неоправдано и неприемливо предвид липсата на 

каквито и да е мотиви от страна на авторите на Законопроекта. 

 

Относно § 9 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в § 9: 

9.1. Чл. 121з, ал. 4 – предлаганата с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Създаване на допълнителна административна тежест - въвежда се законово 

задължение за още един случай на уведомяване на КФН: „При промяна в действителните 

собственици, които притежават 5 и над 5 на сто от капитала на 

пенсионноосигурителното дружество“. ПОД няма правен механизъм, по-който да 

получава информация непрекъснато за промени в действителните собственици. 

 

Относно § 10, § 14 и § 156 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в тези параграфи: 

С предложения Законопроект на практика се стеснява обхватът на издадените вече 

пенсионни лицензии, като същият е разписан по нов начин (чл. 122, ал. 2 и ал. 3).  

С промените се предлага лицензираните, към момента на влизане в сила на закона, 

ПОД да имат право да извършват само ограничен обем дейности по чл. 122, ал. 2. За по - 
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големия обхват по чл. 122, ал. 3 (изплащане на пожизнени и срочни пенсии с гарантиран 

размер), ако ПОД желаят да ги извършват, те ще трябва да подават нови заявления и 

съпътстващи ги документи, т.е. да преминат изцяло процедура по „прелицензиране“ (§ 156 

във вр. с чл. 122в1). Доколкото обаче промяна, по същество, в предмета им на дейност 

няма и те продължават да извършват дейност по набиране на вноски, управление на 

средства и изплащане на пенсии, както и досега, подобно предложение не намира нито 

законова опора, нито разумни аргументи. На практика пазарните условия, при които 

настоящите ПОД са започнали и извършват своята дейност, се променят без това да се 

налага от изменения в законодателството на EС, в съществени параметри на българската 

пенсионна система или в друго обстоятелство от подобна величина.  

Освен липса на законови основания и на ясни мотиви за необходимостта от 

„прелицензиране“, следва да се добави и обстоятелството, че предложеният Законопроект, в 

тази си част, противоречи на ЗОАРАКСД, вж р. II, т. 6 и 7. В редица предложени текстове е 

предвидена възможност за изискване на „други документи“, на „документи и информация“, 

а в основанията за отказ е добавено „или когато не са изпълнени други изисквания на този 

кодекс или актовете по прилагането му“ (чл. 122в, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 10, чл. 122в1, ал. ал. 3, т. 

1 и ал. 6, т. 2 и т. 5). Освен противоречие с императивни норми на ЗОАРАКСД, се създават 

явни предпоставки за административен произвол, поради което не подкрепяме подобна 

промяна.  

Ако досега е имало проблеми с лицензирането и последващия надзор - следва да 

се обърне внимание на КФН, доколко е осъществявала ефективен надзор през 

годините, а не сега със закон да се търси възможност за „реванш“ и „разчистване“ на 

терена. Прелицензирането на заварените дружества, без промяна в дейността им, е 

необосновано и е предпоставка за пореден административен натиск, неоправдани разходи, 

завишаване на надзорните такси и т.н. 

Заедно с това, не може да се пренебрегне фактът, че успоредно с прелицензирането на 

действащите на пазара ПОД, се предлага и всички членове на действащите управителни и 

контролни органи на дружествата да бъдат отново одобрени от КФН, в срок от два месеца 

от влизане на закона в сила (§ 159 от Законопроекта). Липсата на мотиви и на ясно 

разписани цели, както и на оценка на въздействието на предлаганите драстични мерки 

пораждат основателно съмнение за опит за намеса и „пренареждане“ на пазара на 

допълнително пенсионно осигуряване, чрез непазарни и недопустими за демократичния 

правов ред механизми. 
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Относно § 10:  

10.1. Чл. 122, ал. 2 и ал. 3, чл. 122в 1-  предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Прокарва се идеята за двоен лиценз, в зависимост от това какви плащания ще 

прави ПОД. Предложението прекроява пенсионния модел в страната. Въпреки 

формулировката на вносителя, на практика става дума не за „разширяване обхвата на 

пенсионната лицензия“, а за отнемане със закон на лицензия, която е вече предоставена. 

Според МФ разширената лицензия ще дава право на ПОД да изплаща пожизнени пенсии, 

срочни пенсии с гарантиран размер, както и да управлява чуждестранна професионална 

схема. Но и досегашната лицензия на ПОД дава същото това право. Следователно МФ се 

опитва по закон да отнеме предоставени на ПОД правомощия, за да може отново да 

предоставя това, което вече е предоставено, но след нова процедура и нови такси. Това е 

открита форма на административно изнудване спрямо бизнеса. Пенсионната лицензия е 

единна и тя вече шестнадесет години определя какви дейности може да извършва едно 

ПОД. 

Предложението на МФ за прелицензирне представлява неоснователна 

административна намеса в бизнеса и поставя под сериозно съмнение въпроса, колко пъти 

държавата може да предоставя едно и също разрешение, за което да събира съответните 

административни такси. В случай че въпреки изложеното подобно изменение бъде 

наложено, то ще създаде опасен прецедент за аналогично „РАЗШИРЯВАНЕ“ на 

предоставени лицензии и по отношение на други финансови и нефинансови дейности. 

 

Относно § 11 

11.1. Чл. 122а: 

Ал. 1, т. 10, б. „г“ - не е ясна целта на декларацията от заявителя, че неговите 

учредители/акционери притежават акции само в едно ПОД - КФН би следвало служебно да 

установи дали се спазват или не тези изисквания и при несъответствие - да постанови отказ 

след изчерпване на всички възможности за събиране на относима информация. В ал. 1, т. 13 

се предвижда представяне на нови документи - общи условия за изплащане на пенсии и 

образци на пенсионни договори, като е предвидена и делегация за наредба за минималното 

им съдържание (ал. 5). 

Ал. 3, т. 1 – и тук е необходимо изчерпателно посочване на документите („или други 

документи“?!), които КФН може да иска в административните производства пред нея. 
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Относно § 13 

Не е предвиден отказ, ако средствата са заемни (не съотвества на чл. 121в, ал. 3), ако 

въпреки бележката ни по-горе, това изискване остане, напр. вж чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за 

пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Отделно липсва изричен текст, че КФН може 

да откаже издаване на лиценз, само ако преди това е поискала допълнителна информация и 

документи, но те не са й били представени или са й били представени, но не в пълен обем и 

поради това не може да се установи спазване на законовите изисквания (напр. вж чл. 16, ал. 

2 от ЗПФИ, ).  

В т. 8 - основание за отказ е свързаност на заявителя с други лица, поради която могат 

да настъпят съществени затрудения за упражняване на надзора, но същевременно не е 

предвиден документ за установяване на това обстоятелство, поради което е необходима 

редакция. 

 

Относно § 14 

14.1. Чл. 122в1  

Разпоредбата на ал. 1 предвижда решението за извършване на пълния обем дейности 

(изплащане на пожизнени и срочни пенсии с гарантиран размер) да бъде взето с решение на 

Общо събрание на акционерите (ОСА) на ПОД, вместо от неговите управителни органи. 

Липсват мотиви за предложението, което по същество е допълнителна административна 

тежест. Няма и подобен аналог при други финансови институции, напр. вж чл. 32, ал. 1, т. 1 

от Кодекса по застраховане. Против сме предложението за прелицензиране, за което 

изложихме множество аргументи, но ако все пак този подход бъде наложен от законодателя, 

предлагаме управителните органи да вземат решение за разширяване на обхвата на 

пенсионната лицензия по чл. 122, ал. 3 и за подаване на документите по чл. 122в прим. 

14.2. Ал. 2 е неясна, доколкото в ал. 3 е предвиден срок от 1 месец за Заместник-

председателя да иска допълнителни документи и информация, а в ал. 4 - 1 месец за него да 

внесе предложение пред КФН. 

14.3. Чл. 122в1, ал. 3, т. 1. Заместник-председателят може да изиска коригиране или 

допълване на подадените в лицензионното производство документи с цел отстраняване на 

несъответствия „или други документи“, което е обвързано и с основанията за отказ, като са 

предложени широки и общи формулировки, които са неприемливи и са опасна предпоставка 

за необоснован административен произвол. Също така, те следва да се разглеждат и във 

връзка с основанията за отказ по чл. 122в1, ал. 6, т. 2, т. 4 и т. 5. На практика, в 
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лицензионното производство, от една страна, са заложени неясни критерии и необосновано 

е разширена възможността КФН да изисква всякакви документи, а от друга страна, е 

овластена да откаже издаване на лиценз, ако те не й бъдат представени, или не бъдат 

изпълнени, каквито и да е изисквания на закона и на всички подзаконови актове по неговото 

приложение. Отново са налице предпоставки за административен натиск и противоречия 

със ЗОАРАКСД, поради което предлагаме конкретизиране и прецизиране на текстовете. 

14.4. Чл. 122в1, ал. 4 съдържа немотивирано удължаване на сроковете за произнасяне 

на Комисията, вкл. в хипотезата на непредставени документи (които може от своя страна и 

да са неотносими към конкретното административно производство). 

 

Относно § 15 

15.1. Чл. 122е, ал. 2 – направеното с проекта предложение да отпадне. Да се запази 

действащата към момента редакция, а именно: 

“2. възпрепятства упражняването на надзора и/или не изпълнява наложените му 

принудителни административни мерки;” 

Мотиви: Предлаганата от вносителя нова редакция на ал. 2 предполага отнемането на 

лицензията дори при неизпълнение на една единствена принудителна административна 

мярка, независимо от степента на нейната същественост. Промяната е прекалено крайна, 

предвид сериозността на последиците – отнемане на самата лицензия. Необходимо е да се 

въведе обективен критерий, обвързан с повтаряемостта на това нарушение, от което може да 

се съди за системно неизпълнение. 

Изброените хипотези в ал. 2 не са съотносими по тежест, което създава предпоставки 

за административен натиск и произвол. Необходимо е да се редуцират до тези, които най-

категорично и ясно предполагат противоправно поведение на ПОД от такава същественост 

и честота, че да бъде предложено отнемане на лицензията. БАДДПО настоява за такава 

ревизия на Законопроекта и за преосмисляне на основанията за постановяване на 

отрицателни индивидуални административни актове. 

БАДДПО не подкрепя и разширяването на основанията за отнемане на пенсионната 

лицензия, като не може да се отмине фактът, че по-голямата част от тях съществуват и 

досега, но в повечето хипотези се предвижда КФН да пристъпи към тази най - тежка мярка 

при извършване на повече от едно нарушение. Досега имаше възможност за отнемане на 

лиценз при неизпълнение на наложени принудителни административни мерки (ПАМ), сега 

се редуцира до неизпълнение на наложена ПАМ (чл. 122е, ал. 2, т. 2), което в съчетание с 
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факта, че обжалването й не спира изпълнението е риск от административен произвол, вкл. 

от незачитане на тежестта на извършеното нарушение - напр. дори само при формално 

нарушение и дори без да са настъпили вреди ще може да се отнеме лиценз на ПОД. Стои 

въпросът какво би станало, ако след съдебно обжалване (което е повече от година през две 

инстанции на Върховен административен съд (ВАС)) наложената ПАМ бъде обявена за 

незаконосъобразна и т.н. 

Принципно пенсионната лицензия дава право на ПОД на строго лимитирана дейност, 

която според предложенията ex lege е ограничена до „основна“ (управление на средствата, 

натрупани от осигурителни вноски, за извършване на еднократни и разсрочени плащания и 

за изплащане на срочни пенсии с променлив размер от фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване, чл. 122, нова ал. 2) и „допълнителна“ (изплащане на пожизнени 

пенсии и срочни пенсии с гарантиран размер и управление на професионална схема на 

чуждестранно предприятие-осигурител, предвиждаща покриване на биометрични рискове 

или гарантиране на минимално ниво на доходност и/или размер на пенсиите, чл. 122, нова 

ал. 3). В Законопроекта е предвидено отнемане на лиценз, ако се извършва допълнителна 

дейност по чл. 122, ал. 3 извън обхвата на издадената пенсионна лицензия (чл. 122е, ал. 1, 

нова т. 8). Явно с този текст се доразвива и се скрепява със санкция, идеята на 

Законопроекта за прелицензиране на дружествата, които желаят да извършват тази 

„допълнителна“ според авторите, дейност. Като цяло не подкрепяме извършеното ex lege 

стесняване на обхвата на вече издадените пенсионни лицензии, както и предвидената нова 

санкция (чл. 122е, ал. 1, т. 8). Предложеното ново основание за отнемане на лиценз е 

нелогично, защото принципно само „излизане“ извън основния лимитиран и изключителен 

предмет на дейност по чл. 122, ал. 2 може да е подобно основание - това би било аналогично 

с други финансови институции, обратното би било прецедент само за ПОД, още повече, че 

допълнителните дейности по чл. 122, ал. 3 могат да се извършват и от животозастрахователи 

(чл. 168а, ал. 2, т. 2), за които няма реципрочни капиталови и квалификационни изисквания, 

а няма и подобно основание за отнемане на техния лиценз. 

Досегашната формулировка на чл. 122е, ал. 2, т. 3 визира конкретно неизпълнение на 

задължения на ПОД спрямо осигурените лица, на основание на които може да да бъде 

отнета лицензията, а именно: задължението за предоставяне на информация на осигурените 

лица, а в Законопроекта, се предлага да отпаднат конкретно посочените нарушения, които се 

заменят с обща формулировка - „не изпълнява задълженията си“. Това е предпоставка за 

административен произвол, доколкото може да се пристъпи към най-тежката мярка при 
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всякакви, дори формални нарушения, което би било в противоречие с основни правни 

принципи и тълкувателни съдебни решения. 

Предвидени са нови основания в чл. 122е, ал. 2: по т. 6 - извършване на „грубо 

нарушение“, за което липсва дефиниция (напр. вж чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗПФИ, където има 

изброяване на редица „груби“ нарушения), аналогична бележка и за чл. 225, ал. 2; по т. 7 - 

неверни данни за собствения капитал (капиталовата база), минималните ликвидни средства 

или техническите резерви, които ще се определят занапред с наредба на КФН и са 

неизвестни към момента. Тази формулировка допуска, ако дори еднократно ПОД е 

представило неверни данни за тези обстоятелства (по т. 7), което може да е резултат на 

техническа грешка и да не ощетява никого, КФН да прибегне до най-тежката санкция. 

Заплахата от наказания с най-голямата строгост на закона независимо дали се касае за 

системни или за еднократни нарушения, а дори и за формални, сама по себе си не е 

равностойна и съпоставима и поставя ПОД в ситуация, при която съществуването им да е 

поставено под въпрос, създава нестабилна и неустойчива икономическа и регулаторна среда 

и е предпоставка за натиск върху тях от страна на регулатора. В тази връзка не може да не се 

отбележи, че допускането на политика, водеща до свръхрегулиране, контрол и санкции „на 

всяка цена“ не отговаря на световните тенденции и едва ли стимулирала дружествата да 

развиват дейността си в посока по-широко удоволетворяване на нуждите и повишаване 

качеството услугите за своите клиенти. 

 

15.2.Чл. 122е, ал. 2, т. 5 – предложеният от вносителя текст да отпадне. 

Мотиви: предложеният текст е непълен и твърде общо формулиран, което на първо 

място по неясни причини обхваща и сделки на самото дружество, а от друга страна не 

въвежда изискване за установяване на описаните обстоятелства по надлежен ред с влязъл в 

сила акт. 

 

15.3. Чл. 122е, ал. 2, т. 6 

При анализ на отделните разпоредби на КСО прави впечатление позоваването на т.нар. 

„грубо нарушение“ без да е предоставена легална дефиниция на това понятие. 
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Относно § 18 

18.1. Чл.123, ал.1, т.7, б. „а“ и ал.6, чл.168а, ал.2, т.2, ал.3, т.2, ал.4 и ал.5, чл.169, 

ал.4 и чл. 172 -  да отпадне възможността застрахователна компания да изплаща пенсии от 

ДЗПО.  

Мотиви: Ако въпреки това предложението остане, освен да се въведат аналогични 

изисквания спрямо дейността на животозастрахователите, следва и да се разреши на 

пенсионноосигурителните дружества да покриват застрахователните рискове живот и 

нетрудоспособност в третия стълб. Това е характерно в системите за задължително 

осигуряване на капиталовопокривен принцип в редица държави. Същото е предвидено като 

цел 14 на Директива 2003/41/ЕО, а чл.10, т. 2 от Директивата гласи: „В съответствие с 

принципа на субсидиарност и предвид размера на пенсионните плащания, предлагани от 

социалноосигурителните системи, държавите-членки могат да разрешат на членовете да 

бъде предложена възможността за покриване на рисковете от преживяване и инвалидност, 

предлагането на наследствени пенсии и гаранции за изплащането на натрупаните вноски 

като допълнителни пенсии, ако работодателите и работещите или техните представители се 

споразумеят за това.“ Директивата има предвид случаите, когато осигурено лице изпадне в 

нетрудоспособност или почине в началото на осигурителния си стаж. Тогава средствата, 

натрупани по неговата индивидуална партида, естествено няма да са достатъчни да 

обезщетят тези рискове. Следователно държавите членки трябва да насърчава 

работодателите и работещите да уговарят в колективен трудов договор и осигурителен 

договор покритие на трите риска с отделни вноски. 

 

Относно § 19 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в този параграф: 

С предложените промени основната функция на банките-попечители вече е същностно 

променена и те стават нещо като надзорна банка или банка, осъществяваща ежедневен 

контрол над инвестиционната дейност на дружествата. Новите й функции дублират основни 

функции на КФН, някои от функциите на вътрешния контрол, на одиторите и на одитните 

комитети на ПОД. Едновременно с това, нито една от попечителските функции на банките 

не отпада. Проблемите, които могат да произтекат от подобна промяна, са: прекомерно 

натоварване на банките с функции, които макар и свързани с финанси, не попадат сред 

основния им предмет на дейност по публично привличане на влогове или други 
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възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране, за своя сметка и 

на собствен риск. Реална е опасността те да не разполагат с необходимия експертен 

потенциал и да отнеме време докато обучат или наемат съответните кадри. През това време 

качеството на попечителските услуги няма да е на нужното ниво. От друга страна, 

възлагайки толкова многобройни и разнопосочни по същността си функции (надзорни, 

одиторски и контролни)  на едно и също лице е ясно, че цената на услугата ще се повиши в 

пъти. Ето защо смятаме, че Законопроектът, в тази му част, е необходимо да се обсъди с 

браншовата организация на банките в България. 

Принципно не следва да се пренебрегва и обстоятелството, колко на брой субекти 

дублират едни и същи функции, те едновременно поддържат капацитета си за това, 

получават заплащане, носят професионална, административна и наказателна отговорност и 

ежедневно, ежемесечно и ежегодно извършват едни и същи действия. Остава да се отговори 

на въпроса, как и върху какво осъществява надзор КФН?! Защо го осъществява след като 

минимум два други независими субекта банките-попечители и одиторските предприятия, 

вече са го осъществили и отговарят в качеството си на професионалисти за това?! Това е 

опит за абдикиране на КФН от основната й отговорност да регулира и надзирава небанковия 

финансов сектор! За кой ще е реалната полза и кой ще понесе разходите по реализирането 

на промяната, защо в мотивите към Законопроекта отсъства изобщо оценка на 

въздействието!  

С оглед изложеното предлагаме чл. 123а, ал. 4, т. 7 и ал. 7 - 9 да отпаднат, тъй като на 

банката й се вменяват несвойствени задължения, за чието изпълнение тя ще използва нов 

експертен персонал, а това ще повиши значително таксите, заплащани от ПОД. Банката ще е 

изправена и пред невъзможност да извършва предлаганите нови дейности. Тя не разполага с 

базата данни на ФДПО и с информация за задълженията към осигурените лица във всеки 

един момент. Тази липса прави изчислението на един счетоводен дял невъзможно. Банката 

разполага с информация за всички активи на ФДПО и в момента тя докладва тази 

информация пред регулатора на ежедневна база. Остават неясни мотивите за потвърждаване 

на счетоводните дялове от страна на банката. В допълнение, ако промените са просто 

заимствани от уредбата на колективните инвестиционни схеми (КИС), то следва да се държи 

сметка, че КИС за разлика от ФДПО не отчитат ежедневно към КФН нито данни за 

портфейлите, нито данни за сделките. Вменената й отговорност в ал. 7 (да не изпълнява 

нареждания, противоречащи на вътрешните документи на ПОД) също изглежда 

неаргументирано и много трудно приложимо. 



45 

 

В заключение считаме, че вменените на банката-попечител нови изисквания и 

задължения в чл.123а, ал.4, т.7 и ал.7, допълнени от ограниченията в чл.177, ал.1, т.2, и 

чл.178, ал.1, т.3 и 4, ще демотивират търговските банки, да предоставят услугите по 

попечителство на ФДПО или комплексната цена на тези услуги, поради увеличените 

разходи и риск от санкции от страна на КФН, допълнена от невъзможността за пряко 

сключване на сделки с тях, ще нарасне в пъти, а инвестиционния процес и този по 

ежедневна оценка на активите ще станат изключително тромави и бюрократични. 

От началото на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване през 

2000г. до сега инвестициите в инвестиционни имоти имат една от най-високите доходности 

в сравнение с другите инвестиционни класове. По време на финансовата криза през 2008-

2009г. стойността на имотите спадна много по-малко от акциите. През последвалия период 

стойността на имотите се възстанови, което не може да се каже за българските акции. С това 

този клас активи може да се характеризира с отлично съотношение на доходност и 

надеждност. 

Изразяваме несъгласие с направеното предложение за отпадане на възможността за 

инвестиране в инвестиционни имоти (Имоти, Имотите). Имотите, като вид инвестиция, 

съществено се различават от всички други финансови инвестиционни инструменти. Прякото 

инвестиране в в тях дава на пенсионните дружества по-голяма диверсификация на 

предвидените в закона инвестиционни инструменти. Нещо повече, на фона на намаляващата 

доходност от инвестиции в инвестиционни инструменти, различни от имотите, 

възможността за отдаване под наем на инвестиционните имоти, е възможност за реална 

бъдеща доходност,. Това положение се наблюдава в различни икономически периоди, 

какъвто е и настоящият. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в §19: 

19.1. Чл. 123а, ал. 4, т. 7 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Завишаване правомощията на банката попечител (а именно: всеки ден да 

проверява извършената от ПОД оценка на активите и пасивите на ФДПО и стойността 

на един дял, и да ги потвърждава преди ПОД да изпрати информацията в КФН) не 

гарантира повече сигурност, а е умело прехвърляне на надзорни функции и свързаната с тях 

отговорност от КФН към банката попечител. Практически е невъзможно да се наложи един 

универсален рисков фактор при оценката на дисконтираните парични потоци, например 

съобразно спецификата на различните инвестиции. Банката попечител не може да играе 
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ролята на универсален проверител на начина на оценка на активите и пасивите, както и на 

стойността на един дял. В предложението се касае за контролни функции, които би следвало 

да осъществява КФН! 

Прекомерно е предвиденото в чл. 123а, ал.4, т.7 изискване към банката-попечител да 

проверява извършената от ПОД оценка на активите и пасивите на фонда за допълнително 

пенсионно осигуряване, стойността на нетните му активи и стойността на един дял за 

съответния ден и да ги потвърждава преди дружеството да изпрати информацията за тях в 

КФН. Тези проверки биха дублирали съответната дейност, извършвана от самите ПОД, 

което би довело до разход на усилия без съответстваща допълнителна полза за осигурените 

лица. Изискването за потвърждение от страна на банката-попечител преди дружеството да 

изпрати информацията в КФН ще затрудни значително и процеса по ежедневно обявяване 

на стойността на дяловете в пенсионните фондове. В същото време, проектът за изменения в 

КСО урежда подробно системата за управление на риска, която пенсионноосигурителните 

дружества трябва да изградят и поддържат. Наличието на работеща такава система следва 

да осигури адекватни контроли, свързани  с дейността по оценка на активите и пасивите на 

пенсионните фондове. 

Също така, от 01.07.2004г. ПОД извършват ежедневна пазарна оценка на активите и 

пасивите на управляваните пенсионни фондове по директния метод с незабавно докладване 

на надзорния орган. Това е най-скъпия в света модел на счетоводно отчитане. 

Конкурентните дружества от старите държави-членки правят тримесечни отчети предимно 

по индиректния метод – въз основа на преценка за  промени в цените на активите и 

актюерските допускания, използвани за изчисляване на резервите. Това естествено е много 

по-евтино. Сега се предлага въведеният у нас най-скъп метод да се дублира от банката-

попечител на фонда „за всеки случай“. Това прави ПОД неконкурентни спрямо пенсионните 

фондове в единния пазар. Ако при предстоящата проверка на активите се открият факти, 

които показват, че надзорния орган не се справя с проверката на оценката на активите на 

пенсионните фондове, то трябва да се вземат мерки за отговорността на надзорния орган, а 

не разходите на ПОД безсмислено да се удвояват с новите функции на банката-попечител, 

вътрешния одит по чл. 123е1 и одиторите по чл. 187 и чл. 188. Освен това се нарушава чл. 

18, т. 4 от Директива 2003/41 „държавите-членки не подлагат решенията относно 

вложенията на една институция, установена на тяхната територия или на лицето, което 

управлява вложенията й, на никакво задължение за получаване на предварително 

разрешение или редовно уведомяване.“. Подобен текст изрично е предвиден за 
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застрахователите – чл.196, ал.2 от КЗ, които съгласно проекта също ще могат да изплащат 

пожизнени пенсии. 

 

19.2. Чл. 123а, ал. 7, ал. 9, ал. 10 - предложените с проекта промени да отпаднат. 

Мотиви: Предложеното от вносителя представлява необосновано завишаване на 

правомощията на банката попечител (Банката-попечител не изпълнява нареждане на ПОД, 

ако то противоречи и на „други относими вътрешни документи на 

пенсионноосигурителното дружество“. Такъв вътрешен документ би могъл да бъде 

заповед или указание. За да може банката – попечител да прецени дали нареждане на ПОД 

противоречи на такъв вътрешен документ, би следвало всеки подобен относим към случая 

вътрешен документ на ПОД да се предоставя на банката попечител. По този начин банката 

постепенно се превръща в НАДЗОРНА банка попечител. Предложението на МФ не 

гарантира повече сигурност за осигурените лица, а повече надзорен комфорт за Заместник-

председателя на КФН, който по този начин се разтоварва от отговорности. 

 

Относно § 22 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения,  включени в този параграф:  

Режимът на осигурителните посредници (ОП) в Законопроекта е съществено променен. 

Изискванията към ОП изглеждат твърде завишени, като в някои отношения са дори по-

строги от тези към застрахователните агенти. Считаме, че това е неоправдано. На първо 

място, за разлика от дейността по застрахователно посредничество, която е уредена като 

свободна професия, дейността по осигурително посредничество в повечето случаи не се 

упражнява по занятие.  

В Законопроекта са въведени твърде високи изисквания към ОП, вкл. но не само: да не 

са осъждани за умишлени престъпления от общ характер (в предложения текст липсва 

уточнението, освен ако не са реабилитирани) и да не са били наказвани през последните 3 

години за груби и системни нарушения на КСО или на актовете по прилагането му. 

Едновременно с това е въведено задължение на ПОД да подбере, обучи и контролира 

непрекъснато ОП, така че те да отговарят на законовите изисквания, но и да поддържат 

непрестанно определено ниво на знания. Тази уредба обаче не създава по-големи гаранции 

за добросъвестно изпълнение на задълженията от страна на ОП. Предложена е и промяна в 

чл. 1, ал. 2, т. 3 от Закона за КФН (ЗКФН), съгласно която регулаторът ще осъществява 
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надзор и върху дейността на ОП, а в чл. 123г, ал. 15 е казано, че ПОД отговаря за действията 

на ОП и на лицата, упълномощени от ОП - юридически лица, като за свои действия. 

Възниква въпрос, защо след като ОП ще са поднадзорни лица на КФН и тя ще осъществява 

надзор върху дейността им, съответно ще им налага при нужда административни наказания, 

ПОД ще носи отговорност за техните действия?! По какви критерии КФН ще избира кой да 

налага санкции при нужда – на ОП или на ПОД, или ще наказва и двата субекта за едно и 

също действие?! Отговорността на ПОД би следвало да се преосмисли, доколкото активните 

ОП на всяко дружество надвишават служителите му средно с около 10 пъти и практически 

не е възможно и целесъобразно контролът върху тяхната дейност да е всеобхватен. 

Необходимостта от буквално спазване на разпоредбите за ОП ще доведе до рязко 

намаляване на броя на ОП, поради невъзможността на дружествата да контролират всички 

по отношение на всяко тяхно действие. Намалелият брой ОП ще се отрази пряко на 

възможностите за контакти и обслужване на клиентите на ПОД от по - широк кръг лица. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в §22 

22.1. Чл. 123г, ал. 4 - да се добави текстът: „както и да извършват други дейности по 

допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор“ 

Мотиви: С предложения проект се стеснява кръгът на дейностите, които могат да 

извършват ОП, само до лимитативно посочените в КСО. Нецелесъобразно е лимитативното 

изброяване на правата на осигурителните посредници в чл. 123г, ал.4 от КСО, доколкото по 

силата на други нормативни актове или въз основа на сключваните с тях договори могат да 

им бъдат възложени и други функции и задължения. 

 

22.2. Чл. 123г, ал. 6, ал. 9 и ал. 10 – предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Вносителят предлага узаконяването на прекалена административна намеса в 

работата на независим икономически субект, а именно: ПОД ще трябва да уведомява 

заместник-председателя на КФН за предвидената дата на изпита и условията за 

провеждането му, включително за тематичния му обхват, реда за провеждането му и 

правилата за оценяване, поне 7 дни преди датата на изпита. Заместник-председателят на 

КФН може да определи един или повече служители на комисията, които присъстват при 

провеждането на изпита и съставят доклад за съответствието му с представените от 

дружеството документи. Служителите на комисията имат право на достъп до всички 

документи, свързани с изпита, лицата, които го полагат, и неговото провеждане. И още 
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нещо. Трябва да се има предвид, че набирането на осигурителни посредници от страна на 

пенсионноосигурителните дружества обикновено се случва по места. Новите посредници 

биват обучавани също на място – на малки групи, а понякога и поединично. Това е 

причината, уреденото в чл. 123г, ал.10 на проекта изискване за предварително уведомяване 

относно провежданите обучения да доведе със сигурност до значителни практически 

затруднения в процеса по набиране и обучаване на посредниците.  

В случай че горното предложение не се приеме, тогава текстовете на чл. 123г, ал. 6, ал. 

9 и ал. 10  да се редактират с оглед възможността обучението да се извършва след 

подписване на договора с ОП, а не предварително преди сключване на договора.  

Мотиви: По този начин ПОД ще разполагат с повече време за организиране на самото 

обучение за новорегистрираните ОП, каквато е и досегашната практика. В допълнение, 

следва да се вземе предвид, че ОП са лица, наети въз основа на граждански договор и 

организацията на тяхното обучение е свързана с отсъствие от работното им място, а 

евентуално и командироване. Всичко това поставя необходимостта от предварително и 

организирано планиране на провеждани обучения, на регулярна база и на териториален 

принцип. 

 

22.3. Чл.123г, ал.12 – разпоредбата да се допълни с уреждане на ред за изпращане на 

уведомление от КФН до ПОД за успешно вписване във водения регистър на ОП 

  

22.4. Чл.123г, ал.15 - след думата „отговаря“ да се добавят думите „пред осигурените 

лица, пенсионерите и другите лица с право на изплащане на средства“. 

Мотиви: Въвежданата с проекта гаранционна отговорност наподобява отговорността 

по чл.49 от ЗЗД, но трябва да се сложат граници на отговорността. Не може ПОД да 

отговаря за всякакви дейности на осигурителните посредници, например за нарушения на 

данъчно законодателство или за нарушение на Закона за авторското право. 

 

22.5. Чл. 123г, ал. 16 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Отново се търси повече надзорен комфорт за Заместник-председателя на 

КФН чрез прехвърляне на отговорности, този път към ПОД. 
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Относно § 23 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в този параграф:  

Отново с въвежданата промяна се цели надзорен комфорт, защото задължителното 

ежегодно преразглеждане на изброените в ал. 4 документи е нужно за годишните проверки 

на КФН. ПОД преразглежда тези документи, когато възникне необходимост от това. На 

практика, при новата разпоредба, докладът от проверката на КФН ще бъде готов преди още 

КФН да са влезли на годишна проверка. За проверяващите служители ще остане само 

„copy&paste“. В случай че изменението бъде прието, необходимо е бизнесът да настоява за 

отпадане на ежегодните проверки на КФН. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в §23: 

23.1. Чл. 123е, ал. 2  

Чл. 123е, ал. 2. – въвежда се неясно изискване спрямо организационната структура на 

ПОД - да има „ясно разпределение и подходящо разделение на отговорностите и 

ефективност при предаването на информация”. Не се уточнява за каква информацията 

става въпрос и на кого се предава. 

 

23.2. Чл. 123е, ал. 4  

 Буди недоумение какво налага две десетилетия след началото на дейността по 

допълнително пенсионно осигуряване ПОД да приема такъв огромен брой нови вътрешни 

актове по ал.4. Отговорът е в правомощието на надзорния орган по чл.121, ал.6 във вр. с 

новия чл.351, ал.3, т.3 да налага имуществена санкция от 60 000 до 200 000 лв. за всяко 

нарушение на правило на вътрешен акт, без значение колко маловажно или безвредно е 

нарушението! За изпълнението на всички тези вътрешни правила ПОД трябва да докладва 

веднъж годишно на надзорния орган. Кой обаче би докладвал на надзорния орган 

неизпълнение например на правилата чл.123е, ал.4, т.6, б. „д“ за докладване до същия 

надзорен орган ако това неизпълнение, защото е леко нарушение, означава санкция най-

малко 60 000 лв. за ПОД и глоба най-малко 10 000 лв. за виновния служител на ПОД? 

Чл. 123е, ал. 4, т. 6, б. „ж” - предвижда се задължение за създаване на правила за 

установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. Разпоредбата е неясна, доколкото 

в Законопроекта не се съдържа дефиниция на цитираните понятия и не може да се направи 
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извод относно това в какъв контекст ПОД трябва да изследва и предотвратява конфликт на 

интереси, какво е „конфликт на интереси“, кои са лицата, спрямо които такъв може да 

възникне и би следвало да бъде предотвратен и т.н. 

Чл. 123е, ал. 4, т. 6, б. „з”. - предвижда се приемане на правила за работа с “... другите 

лица, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности”. 

Формулировката е твърде обща и не са дефинирани дейностите, за които се отнася това 

предложение. Така на практика се обхващат всички възможни дейности на търговското 

дружество, включително онези, които нямат пряко отношение към дейността по 

допълнително пенсионно осигуряване. Така формулиран текстът създава излишна и 

немотивирана административна тежест за ПОД, поради което е необходимо нормата да бъде 

прецизирана. 

 

23.3. Относно: Чл. 123е, ал. 5 и ал. 10 

Чл. 123е, ал. 5 и ал. 10 и чл. 175а, ал. 2 и ал. 4 – въвежда се ежегодно актуализиране на 

множество документи - инвестиционната политика на ФДПО, правила за оперативния 

контрол, рисковете, вътрешния контрол, вътрешния одит, личните сделки, третирането на 

конфликт на интереси и т.н. Това е сериозно и необосновано увеличаване на 

административна тежест. Отделно, Директива 2003/41/ЕО изисква обявяване на принципите 

на следваната инвестиционна политика и преразглеждане им поне на всеки 3 години или 

при значителна промяна (не ежегодно) и под формата на декларация за следваните 

принципи с минимално определено съдържание. Съответно според Директивата пред 

надзорните органи се представят документи, удостоверяващи съответствие с принципите на 

инвестиционната политика. В Законопроекта не е ясна формата на документа, а 

минималното му съдържание ще се определи с бъдеща наредба - чл. 175а, ал. 1. Същото 

важи и за правилата за риска - удачен е идентичен законодателен подход, като при КИС (вж 

Закона за дейността на КИС и и Наредба № 44 на КФН). В чл.123е, ал. 5 се предлага 

ежегодно актуализиране и за редица други правила, което се докладва ежегодно пред 

акционерите и КФН, което е допълнително увеличаване на административната тежест без да 

са посочени мотивите, които налагат създаването на по-тежък режим от предвидения в 

цитираната директива. Принципно тези документи са с основни адресати осигурените лица 

и това ново задължение може да се постигне в пълен обем чрез публично оповестяване на 

интернет сайта на съответното ПОД, което позволява и контрол от КФН без създаване на 

допълнителни административни режими, а не чрез публикация и в два ежедневника (чл. 
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175а, ал. 4 от КСО), вж КЗ, където няма подобно увеличаване на административната тежест. 

Аналогична е бележката ни и за чл. 229, ал. 4.  

 

23.4. Чл. 123е, ал. 5 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Увеличаването на административната тежест е свързано със задължението, 

най-малко веднъж годишно управителните органи да преразглеждат пълния набор от 

документи по чл. 123е, ал. 4 (в т.ч. правилниците на фондовете, инвестиционните и 

счетоводни политики), а именно: 

1. управленска и организационна структура на ПОД, определяща включително: 

а) дейността на отделните организационни единици; 

б) ръководните длъжности извън длъжностите по чл. 121д, ал. 5, както и техните 

функции и правомощия; 

в) разпределението на функциите и правомощията между изпълнителните 

директори, както и разпределението на функциите между членовете на управителния орган; 

2. бизнес план за дейността на пенсионноосигурителното дружество за срок три 

години, който актуализира ежегодно в срок до 31 март всяка година; 

3. правилник за организацията и дейността на всеки управляван фонд за 

допълнително пенсионно осигуряване; 

4. инвестиционна политика на всеки управляван пенсионен фонд; 

5. общи условия на пенсионноосигурителното дружество за изплащане на пенсии; 

6. правила за: 

а) управлението на рисковете, свързани с дейността на пенсионноосигурителното 

дружество;  

б) вътрешния контрол; 

в) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане 

дейността на отделните организационни звена; 

г) вътрешния одит; 

д) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на 

надзорния орган и на осигурените лица; 

е) личните сделки; 

ж) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси; 
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з) работата с осигурителните посредници и другите лица, с които са сключени 

договори за осъществяване на определени дейности;  

и) оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и 

управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване; 

к) други дейности по преценка на управителния орган или когато това е предвидено в 

този кодекс, в закон или в друг нормативен акт; 

7. политика за възнагражденията на лицата, които работят за 

пенсионноосигурителното дружество; 

8. счетоводна политика на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от 

него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.  

 

23.5. Чл. 123е, ал. 6 – създава се задължение за ПОД да „предприема разумни мерки, 

които да гарантират непрекъснатост и регулярност при извършване на дейността му, в 

това число като разработва планове за действия при извънредни ситуации”. Липсва 

дефиниция на „извънредни ситуации“, не се съдържат и препратки към други нормативни 

актове или стандарти, които дефинират това понятие. 

 

23.6. Чл. 123е, ал. 10 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С предлаганото изменение, а именно: КФН да определя с наредба 

специализираните служби и звена, които ПОД задължително трябва да формира, МФ се 

опитва да разшири надзорните функции на КФН с мениджърски. Предлаганото с проекта не 

е усъвършенстване на системата за управление, а увеличаване на дискрецията на КФН за 

оказване на влияние върху управленската структура на ПОД и моделирането й съобразно 

потребностите на политическата конюнктура. Делегацията за наредба по чл. 123е, ал. 10 се 

припокрива с делегацията по чл. 123е1, ал. 10. В тази връзка е необходим подход, 

аналогичен на този при други финансови институции (вж чл. 92 - 96 от КЗ предполага 

докладване пред акционерите и пред управителния орган, а пред КФН - само при 

нарушения). 

 

Относно § 24 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в този 

параграф: 
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24.1. Чл. 123е1, ал. 4, т.2 и т. 3 - предвижда се ПОД да изградят системи за вътрешен 

контрол, които да гарантират, че поставените цели при осъществяване на дейността по 

допълнително пенсионно осигуряване ще бъдат постигнати в съответствие с „вътрешните 

документи„ и „сключените договори”. Използвана е твърде обща формулировка, която 

реферира към всички възможни документи и договори, които ПОД и ФДПО създават, 

съответно сключват и която очевидно обхваща твърде широк предмет на дейност. Що се 

касае до ПОД следва да се има предвид, че те като всички търговски дружества сключват 

договори относно дейности, които нямат пряко отношение към дейността по допълнително 

пенсионно осигуряване. Разпоредбата е неясна и е предпоставка за административен натиск, 

поради което считаме за наложително да се прецизира с цел ясно дефиниране на обхвата на 

системата за вътрешен контрол, както и функциите и отговорностите на звеното за 

вътрешен контрол 

 

24.2. Чл. 123е1, ал. 4, т. 4 – предлаганата с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Спазването на принципите за икономичност, ефикасност и ефективност на 

дейностите е от интерес преди всичко на самото пенсионноосигурително дружество, поради 

което не следва да бъде вменявано като нормативно задължение и да подлежи на контрол от 

службата за вътрешен контрол. Функциите на службата за вътрешен контрол (Службата по 

съответствие) са свързани основно с контрол върху съответствието на дейността на 

дружеството  с приложимите нормативни изисквания. Също така, за спазването на тези 

принципи следва да следят всички служители на дружеството, а не само тези, които са част 

от системата за управление на риска (каквото впечатление оставя систематичното място на 

текста в момента). 

В допълнение, включването на общи формулировки за спазване на принципите за 

икономичност, ефикасност и ефективност на дейностите, без да бъде ясно дефинирано 

съдържанието им,  ще доведе до неясна и противоречива практика при прилагането на тези 

принципи.    

 

24.3. Чл. 123е1, ал. 7 – направеното с проекта предложение да отпадне. 

Мотиви: Предлаганата ал. 7 предвижда, че функцията по вътрешен одит на ПОД е 

обективна и независима от другите оперативни функции, осъществява се от отделно лице 

или специализирано звено и включва оценка на адекватността и ефективността на системата 

за вътрешен контрол и на другите елементи от системата за управление. Следва да се 
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подчертае, че вътрешният одитор или специализираното звено за вътрешен одит е поредната 

структура, предвидена в пенсионните организации. Основната функция на тази структура 

включва оценка на адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол. 

Резонен е въпросът, съответно кой следва да прави оценка на системата за вътрешен одит? 

На практика, по нормативен път, се създава поредната структура, която натоварва 

финансовите и кадровите възможности на дружествата, без да се постига какъвто и да е 

било резултат. Нещо повече, за пореден път в КСО се делегират права на КФН да издаде 

наредба, в която да определи основните функции и задължения на звеното.  

 

24.4. Чл. 123е1, ал. 9 – предвижда се ръководителите на звеното за управление на 

риска, службата по вътрешен контрол и специализираното звено по вътрешен одит да се 

избират от ОСА. Предложението не е мотивирано, не са посочени ясни аргументи защо 

именно ОСА, а не управителните или контролните органи на ПОД следва да избират 

ръководителите на тези звена. С нормата се създава необоснована административна тежест, 

но и се затруднява процеса по назначаване и освобождаване на визираните лица, което ще се 

отрази негативно на стабилността на ПОД и неговата дейност, особено предвид значимостта 

на дейността по управление на риска и вътрешния контрол. Вж при други финансови 

институции (чл. 93 от КЗ, чл. 77 от Наредба № 38 на КФН и т.н.) 

 

24.5. Чл. 123е1, ал. 10 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С предлаганото изменение, а именно: КФН да определя с наредба функциите 

и задълженията на звената, службите и лицата, ангажирани с управлението на риска, 

вътрешния контрол и вътрешния одит в ПОД, МФ се опитва да разшири надзорните 

функции на КФН с мениджърски, контролни и одиторски. Предлаганото с проекта не е 

усъвършенстване на системата за управление на риска, вътрешния контрол и вътрешния 

одит на ПОД, а увеличаване на дискрецията на КФН за оказване на влияние върху 

независим икономически субект и моделирането му съобразно потребностите на 

политическата конюнктура. Има твърде широка делегация за наредба, която да определи 

функциите и задълженията на редица вътрешно-организационни звена. Ако законодателят 

отчита значимостта на тези звена за функционирането на ПОД и ФДПО и това е мотивът за 

предлаганите промени, то следва техните функции в максимална стпен да са уредени на 

ниво закон - вж чл. 92 - 96 от КЗ. 
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Относно § 26 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в този параграф:  

В Законопроекта максимално и ненужно е увеличен броят на документите, които ПОД 

изготвя и е длъжно да предоставя или да запознава със съдържанието им осигурените лица, 

съответно бъдещите пенсионери. Предлагаме да се извърши общ преглед на всички тези 

документи и да се облекчи максимално тяхното съдържание, както и да се прецени 

целесъобразността им (информация, която се съдържа в един документ, не би следвало да се 

включва в останалите). Съгласно промените, освен правилниците ще има отделно 

инвестиционна политика на съответния фонд, правилник за неговата организация и дейност 

и общи условия за изплащане на пенсии. Видно е, че само броят на документите е 

внушителен, а какво остава за тяхното съдържание. Лицата не само ще бъдат затрупани с 

материали от дружествата, а за тях ще е трудно и дори отблъскващо да се запознаят с 

всички тях. Едва ли това е целта на предлаганата промяна, но ние сме сигурни, че такъв ще е 

ефектът от нейното реализиране на практика. 

На осигурените лица се предоставя достатъчно изчерпателна информация от страна на 

дружествата в правилниците на ФДПО и съответно при подписване на пенсионния договор, 

който от своя страна подлежи на одобрение от регулаторния орган. Също така, има и 

конкретни, и подробни изисквания към съдържанието на пенсионния договор. Затова 

предвижданите в Законопроекта общи условия за изплащане на пенсиите в подобен вид би 

могло, както и до сега да се съдържат изцяло в правилниците на ФДПО. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в този 

параграф: 

26.1. Чл. 123з, ал. 1, т. 6 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Съгласно Изискванията на КФН относно рекламните и писмени 

информационни материали (които ще станат наредба на КФН съгл. новия проект), ПОД 

няма право да представя подвеждаща информация, вкл. обещание за постигане на бъдеща 

доходност от инвестиции. В този смисъл да се предоставя информация за прогнозното ниво 

на пенсионните плащания, не е в съответствие с множеството изисквания за писмени 

информационни материали, които се изготвят от ПОД. 
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26.2. Чл. 123з, ал. 1, т. 7, б. „а“ - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С предлаганото изменение вносителят преиграва с темата информираност. 

На ПОД се вменява задължението да запознае осигурените лица с възможността да 

сключват договор с животозастраховател, който предлага пожизнени пенсии и срочни 

пенсии с гарантиран размер. По този начин ПОД се превръщат в посредници (своеобразни 

застрахователни агенти), чиято роля е да осигуряват клиенти на животозастрахователните 

дружества към момента на пенсиониране на ОЛ? 

В случай че подобна логика (ПОД да осигурява бизнес на животозастраховането) не 

е абсурдна, защо при сключване на договор за депозит, на банките не им се вмени по закон 

аналогичното задължение да запознават своите клиенти с възможността да спестяват 

дългосрочно в пенсионен фонд, като обръщат внимание, че в ДДПО се ползват данъчни 

облекчения върху вноските, а доходът от инвестиции и пенсионните плащания са 

освободени от данък по ЗДДФЛ? 

 

26.3. Чл. 123з, ал. 1, т. 7, б. „в“ - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Същите като тези в т. 18.1 по-горе. 

 

26.4. Чл. 123з, ал. 6 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Предложението за включване на животозстрахователните компании в 

процеса на плащане на пенсиите е пореден опит за подмяна на пенсионния модел с явно 

преплитане на осигурителни и застрахователни принципи. Преследваните цели не са 

усъвършенстване на пенсионния модел, а по-скоро укрепване на застрахователния бизнес за 

сметка на пенсионния. В случай че законодателят допусне размиване на границите между 

осигуряване и застраховане (поради търсенето от него сходство между осигурителни и 

застрахователни рискове), той следва да направи същото и по отношение на осигурителната 

и банковата дейност (поради наличието на сходство в спестовната функция и при двете). С 

други думи, ако застраховател ще може да плаща пенсии, защо ПОД да не може да отпуска 

целеви заеми на своите клиенти, които спестяват дългосрочно в ПФ? Още повече, че такава 

практика за ползване на пенсионен фонд за определени цели (обучение, закупуване на дом, 

лечение) е добре позната практика в същия този западен свят, откъдето се вадят аргументи в 

полза на животозастрахователите, играещи ролята на пенсионни дружества. 
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26.5. Чл. 123з, ал. 9 - доколкото в чл.123г, ал.4 е предвидено осигурителен посредник 

да разполага с право да сключва пенсионен договор е целесъобразно да бъде предвидено, 

информацията по ал.9 да бъде предоставяна освен от служители и от посредници на 

дружествата.  

 

26.6. Чл. 123з, ал. 10 и ал. 11 - предложените срокове са изключително кратки и не 

вземат предвид обстоятелството, че по подадено искане на първо място може да бъде 

постановен отказ, и на второ място могат да бъдат изискани допълнителни документи във 

връзка с него (напр. при подаване на искане от наследници следва да се приложи и 

удостоверение за наследници). 

Доколкото се касае за процедурни въпроси, същите следва да бъдат уредени във 

вътрешни правила на пенсионноосигурителните дружества и/или в Наредба № 48 на КФН. 

 

26.7. Чл. 123з – да се създаде нова алинея със следното съдържание:  

„Пенсионноосигурителното дружество има достъп до Националната база данни 

"Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, за проверка на данните за смърт на осигурени лица, пенсионери и лица 

получаващи разсрочени плащания по ред, определени с акт на Министерския съвет.“ 

Мотиви: предлаганата в законопроекта уредба на фаза на изплащането с пожизнени 

пенсии от ІІ и ІІІ стълб е под условие ПОД да може да научи незабавно за смъртта на 

пенсионера. Само тогава може да се отпуска пожизнена пенсия въз основа на данни от 

таблици за смъртност по чл.169а и 246, ал.2, т.2. Данните за смърт на лицата получаващи 

разсрочени плащания са необходими, за да не може един наследник да получава с 

пълномощно средствата, които са на всички наследници. Данните за смърт на осигурени 

лица са нужни за закриване на партидите им и изплащане на средствата на наследниците. 

Предвид малкия обем на лични данни, до които ще има достъп ПОД, за да изпълни 

нормативно определените си задължения, този достъп е в съответствие със Закона за защита 

на личните данни. 

 

Относно § 28 

28.1. Чл. 123и1 - да се определят диференцирани срокове за архивното стопанство на 

управляваните от ПОД фондове, съобразно вида на документа за архивиране. 
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Мотиви: Предлаганият със законопроекта срок минимум 50 г. след прекратяване на 

ПОД за всички видове документи е прекомерен, защото има документи (напр. заявлението 

за прехвърляне), които не е нужно да се съхраняват за подобен период. Самата процедура на 

прехвърляне не предполага коригиране на грешки с 50-годишна давност, считана от 

момента на прекратяване на осигуряването. Химизираните заявления нямат обективната 

възможност да се съхраняват за такива дълги периоди, поради което е необходимо 

законодателно уреждане на въпроса за запазване на информацията от тях по друг начин и на 

друг информационен носител. 

 

Относно § 35 

35.1. Чл.129,  ал. 14 – В чл.129, ал.14 след думата „прехвърлят“ да се добавят думите 

„в тримесечен срок от избора“  

Мотиви: Срокът е съществен елемент от всяко право, затова трябва да е определен в 

закона, а да не се препраща към подзаконов акт. Това вече е направено от законодателя в 

чл.129, ал.13 и ал.17. Този подход трябва да се приеме и в ал.14. При това положение няма 

нужда да се предвижда подзаконова уредба. 

 

35.2. В чл.129, ал.19 да не се добавя думата „сроковете“, защото те са определени в 

закона – чл.129, ал.13 и ал.17. 

 

Относно § 36, § 39 и § 53  

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в този параграф:  

С предложените изменения, от една страна, се ограничават правата на осигурените 

лица сами да избират как да се разпореждат със собствените си спестявания  и да планират 

своето бъдеще, а от друга страна - се лишават ПОД да предлагат различни видове пенсии 

(пенсионни продукти), особено що се отнася до доброволните пенсионни фондове (ДПФ). 

Вместо да се разширяват възможностите за конкуренция между ПОД и за свободен избор на 

осигурените лица, на практика те се ограничават още повече. В тази връзка предлагаме в 

чл. 139  да се разширят правата на осигурените лица в УПФ при придобиване право на 

пенсия, като им се даде право на свободен избор между еднократно или разсрочено 

изплащане на натрупаната сума, срочна пенсия  с гарантиран или променлив размер, 
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пожизнена пенсия с право за наследяване, пожизнена пенсия без право за наследяване, 

програмирано изтегляне или друг вид пенсионно плащане, което се предлага от ПОД 

(вж р. III, т. 1). Във връзка с горното, следва да се направят съответните корекции в чл. 131, 

чл. 167, чл. 168а, чл. 169, чл. 169в и чл. 170. Не подкрепяме предложението за премахване на 

наследствената пенсия на пенсионер в ДПФ.  

 

Относно § 36 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите включени в този 

параграф: 

36.1. Чл. 131, чл. 168а, 169 и 170 - да се предвиди възможност за изплащане на 

пожизнена пенсия с гарантиран период на получаване от наследниците.  

Мотиви: Съгласно действащата редакция на чл. 131, ал. 1 от КСО, пенсията се 

определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски 

и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял, 

и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с 

утвърдените биометрични таблици. Видно от ал. 2 на визирания чл. 131, когато размерът на 

пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера 

наведнъж или разсрочено при придобиване на правото. От друга страна, в проекта на 

ЗИДКСО е предвидено изменение на цитираните разпоредби, като по силата на ал. 1 на чл. 

131 от КСО размерът на пенсията ще се определя по реда на чл. 169 въз основа на 

средствата от индивидуалната партида, които се прехвърлят в техническите резерви. Също 

така размерът на средствата по индивидуалната партида ще се формира в зависимост от 

направените вноски и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и 

събраните такси и удръжки.  

Неудачно е преминаването от уредба на пълно наследяване към уредба на никакво 

наследяване с изключение на лицата с много високи доходи. Различните пенсионери може 

да имат различни нужди и разбирания. Възможността да се получава пожизнена пенсия с 

гарантиран период на получаване от наследниците ще отговори поне на част от нуждите на 

пенсионерите. Освен това Законопроектът не урежда подробно правата на осигурените лица 

и задълженията на ПОД във фазата на изплащане. Вместо това се препраща към подзаконов 

нормативен акт по чл.192, ал.4. Но проектът предвижда различни видове пенсии: 144а, ал.4, 

т.4, чл.144а, ал.2, т.2 и др. В противоречие с чл.3, ал.1 от Закона за нормативните актове 
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правата и задълженията на страните по тези видове пенсионни отношения не се уреждат със 

закон, а с подзаконов акт. 

 

36.2. Чл. 131, ал. 2 – предлаганите с проекта изменения да отпаднат.  

Мотиви: Удвояването на разрешения минимален размер на пенсията от УПФ ще 

доведе до еднократни изплащания за средните партиди. Това окончателно ще дискредитира 

ДЗПО, защото то няма да изпълни предназначението си да даде пожизнена защита от 

бедност. Още повече, че в момента при осигуряване в УПФ пенсиите от ДОО се намаляват 

противозаконно над 3 пъти повече от това, което отговаря на съотношението между 

имущественото участие на лицето в УПФ и в ДОО. При това положение всяко еднократно 

изплащане ще обрича лицето на незаконна загуба на пенсионни права и бедност.   

Прави впечатление обаче, че с изменението на ал. 2 на чл. 131 се предвижда 

увеличаване на процентното съотношение на размера на пенсията в УПФ спрямо 

социалната пенсия  за старост (от 20 на 40 на сто), въз основа на което пенсионерът да има 

възможността да му бъде изплатена натрупаната сума наведнъж или разсрочено при 

придобиване на правото. Т.е. на практика е предвидено едно завишаване размера на 

наличната натрупана сума, при което пенсионерът да има възможността да получи 

наведнъж или разсрочено натрупаните средства. 

 

Относно § 38 

38.1. Чл. 137, ал. 1и чл. 140, ал. 1 - да се запази правомощието на управителните 

органи на ПОД да учредяват ФДЗПО, по-горе е коментирано защо считаме за ненужно 

подобни решения да се взимат от ОСА. 

 

Относно § 39 

39.1. Чл. 139, чл. 142 и чл. 167:  

Споделяме разбирането, че изначалната цел на осигуряването в универсален пенсионен 

фонд (УПФ) е осигуреното лице да придобие право на допълнителна пожизнена пенсия за 

старост. В този смисъл, подкрепяме идеята, че пенсионноосигурителните дружества, 

получили право да извършват дейност по чл. 122, ал. 3 от проекта, следва задължително да 

предлагат на осигурените лица допълнителни пожизнени пенсии. 
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Интересът на осигурените лица обаче ще бъде по-добре защитен, ако им бъде 

предоставена  възможност да избират от повече пенсионни продукти. От една страна, това 

би дало възможност на лицата в по-голяма степен да съобразят вида на пенсионното 

плащане със собствената си житейска ситуация и потребности. От друга страна, би дало 

възможност за съобразяване на видовете плащания с размера на натрупванията по 

индивидуалните осигурителни партиди на отделните лица. 

С оглед на горното, допълнителната пожизнена пенсия за старост следва да бъде една 

от възможностите, до които води осигуряването в УПФ, но не и единствената такава. 

Палитрата на пенсионните продукти следва да бъде допълнена най-малко с възможността 

лицата да предпочетат срочна пенсия за старост с гарантиран размер. В този случай ще бъде 

предоставена възможност на лицата сами да определят срока, а оттам – и размера на 

пенсията си.  

Както и пожизнената пенсия, срочната пенсия за старост с гарантиран размер следва да 

бъда предлагана от пенсионноосигурителните дружества, получили право да извършват 

дейност по чл. 122, ал. 3 от проекта. При смърт на пенсионер преди изтичане на срока на 

пенсионния договор за изплащане на срочна пенсия за старост с гарантиран размер, на 

неговите наследници ще се изплаща настоящата стойност на поетите задължения към 

пенсионера за оставащия срок на договора. По този начин ще бъде посрещнато едно от 

основните притеснения, които се разпространяват в общественото пространство във връзка 

с проекта, а именно – въпросът за унаследяването на средствата. 

 

Относно § 42 

42.1. Чл. 142а - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: На осигурените лица се предоставя достатъчно изчерпателна информация от 

страна на ПОД в Правилниците на ФДПО и съответно при подписване на пенсионния 

договор, чийто образец от своя страна подлежи на одобряване от регулаторния орган. Също 

така има и конкретни и подробни  изисквания към съдържанието на пенсионния договор. 

Общите условия от чл. 142а, ал. 2 ще дублират информацията от Правилниците на ФДПО. 

42.2. Чл. 142б, ал. 2 - да се добави „условията, реда и начина за плащане на 

допълнителна пенсия от фонда“. 

Мотиви: виж мотивите по чл.143, ал.2 и чл.144а. 
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 Относно § 43  

43.1. Чл. 143  – да не се изменя чл.143, ал.2, т.4 и т.8. 

Мотиви: Предложението на вносителите да се разкъсат правилниците за 

организацията и дейността на пенсионните фондове на две части – за натрупване на 

средства и за изплащане на средства е неудачен опит осигуряването да се сведе до 

застраховане. Правилникът трябва да съдържа всички права на осигуреното лице, защото 

много често отговорът на въпроса „Защо да се осигурявам?“ е във фазата на изплащането 

„Защото ще получа точно такава пенсия от този фонд“. Следователно откъсването на фазата 

на изплащане в отделни застрахователни „общи условия“ всъщност е намаляване на 

информираността на осигурените лица във фазата на натрупването. Самият законопроект 

признава това, защото предвижда неясно, че правилниците все пак трябва да съдържат 

„правата на осигурените лица при придобиване на право на пенсия за старост“ – чл.143, 

ал.2, т.13 или „правата на осигурените лица при придобиване на право на пенсия за старост 

или инвалидност“ – чл.228, ал.2, т.17. Въпросът е кои права? Ако са всички, тогава защо от 

правилниците отпадат видовете пенсионни схеми и тяхното описание, реда за сключване, 

изменение и прекратяване на пенсионните договори и лицата, които имат право на 

наследствена пенсия? Защо осигурените лица да не знаят тези неща? Изводът е, че двете 

части на правилниците са неразривно свързани и общо предоставят необходимата 

информация за избор на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Още повече 

разкъсването на съдържанието на правилника, което също е свързано с разкъсване на 

съдържанието на осигурителните договори създават правна несигурност и дискредитират 

пенсионното осигуряване пред участниците в него. Защо да се променя съдържанието на 

осигурителния договор по време на осигуряването? Нима договорите с осигурените лица ще 

трябва да се преподписват със по-бедно съдържание само за да се задоволи желанието за 

произволни промени? (вж. мотивите по чл.144а) 

 

Относно § 44 

44.1. Чл. 144, ал. 3 - изискваните от КФН „други документи“ са неясни, а и следва да 

са свързани само с доказване изпълнение на изискванията на закона. 

 

44.2. Чл. 144, нова ал. 4 (предишна ал. 2) - предложената с проекта промяна да 

отпадне. 
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Мотиви: Срокът за уведомяване на осигурените лица за извършени промени в 

Правилниците до сега беше едноседмичен, считано от получаване на решението на 

заместник-председателя на комисията. Промяната се състои в подмяна на този срок с 

едноседмичен срок от влизането в сила на решението на заместник председателя на КФН. 

Практиката познава случаи, при които решението на КФН пътува до дружеството един 

месец. Ето защо, бихме могли да уведомим осигурените лица за промените, когато получим 

решението от КФН, независимо, че то може вече да е влязло в сила. В случай че срокът за 

уведомяване ще трябва да започва да тече от датата на влизане в сила на решението на 

заместник председателя на КФН, защо тогава публикацията на информация на електронната 

страница на КФН да не се счита за уведомление на осигурените лица, и същите да могат да 

се запознаят с конкретните промени във всеки един офис на съответното дружество. 

 

Относно § 45 

45.1. Чл. 144а – да отпадне предложението за създаване на нов чл.144а 

Мотиви: С чл. 144а се въвежда създаването и одобряването от КФН на Общи условия 

на ПОД за изплащане на пенсии. В момента тези условия са част от Правилника за 

организацията и дейността на фонда. Освен допълнителната бумащина, изваждането на 

пенсиите от Правилника и създаването на нарочни Общи условия за тях е част от 

политиката на КФН по разделяне функциите по ДПО на: събиране на вноски, инвестиране 

на средствата и изплащане на пенсиите. А натискът за включване на 

животозастрахователите в изплащане на пенсиите само потвърждава това. Законодателят 

трябва недвусмислено да дефинира трите основни функции на ДПО като неразделно 

свързани с дейността на ПОД, а не като дейности, които могат да се изпълняват и от друг. 

Подобно нарояване на документи, които подобно на Правилниците следва да се одобряват 

от КФН може да послужи в бъдеще и като основание за запазване, а защо не и за 

увеличаване на общата такса за надзор, която КФН събира от ПОД – все пак ще има още 

една одобрителна процедура. 

С проекта се цели КФН да има право да контролира видовете пенсии, условията за 

тяхното отпускане, покритите рискове и начина за определяне размера на плащанията (чл. 

144а, ал. 2, т. 2). Завишената дискреция на КФН под предлог за „защита интересите на 

осигурените лица“ дава право на надзорната институция да дирижира всички условия, 

които би трябвало да са елемент на пазарна конкуренция. Съгласно чл. 144а, ал. 6, т. 4 

заместник председателят на КФН ще може да отказва да одобри изменения в Общите 
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условия за изплащане на пенсиите, „ако не са защитени в достатъчна степен интересите 

на пенсионерите“. В проекта липсват обективни критерии за дефиниране интересите на 

пенсионерите, а това означава неограничена дискреция на КФН да дирижира какви рискове 

са покрити, начина за определяне размера на плащанията, условията и начините за 

преизчисляване на пенсиите, съобразно преобладаващата в надзорната институция 

моментна политическа конюнктура. Освен това, не винаги интересите на пенсионерите 

съвпадат с интересите на осигурените във фонда лица. 

Освен това, подобен режим липсва при други финансови институции - застрахователи, 

инвестиционни посредници (ИП) и управляващи дружества (УД), поради което 

предложението е немотивирана и прекомерна административна тежест. Промяната на 

тези документи, при посочените други финансови институции, е на уведомителен режим 

пред КФН и при евентуално тяхно несъответствие с нормативните изисквания, регулаторът 

има широки правомощия да изисква съответна промяна (вж Наредба № 38 на КФН). Ако все 

пак предложението бъде наложено, следва да се има предвид, че режимът следва да е 

уведомителен, което би било и в съответствие с чл. 3, ал. 3 от ЗОАРАКСД.  

В ал. 3, т. 1 за пореден път настояваме за изчерпателно посочване на документите 

(„или други документи“?!), които КФН може да иска в административните производства 

пред нея. Не е ясно доколко част от документите по ал. 4 са относими към промяна на 

общите условия, за да се изисква тяхното представяне. В ал. 5 е налице неяснота какви 

„други документи“ се имат предвид. В ал. 6, т. 4 отново се съдържат неясни изрази, 

създаващи предпоставка за извършване на субективна оценка. Алинея 8 следва да отпадне, 

тъй като с всеки един пенсионер трябва да се осъществи личен контакт, което би било 

трудно изпълнимо и изключително много ще затрудни работата на ПОД, особено след 

започване на плащането па пенсии от задължителните ФДПО, в частност от УПФ. 

Евентуално би могло да се помисли за начин за общо уведомяване (напр. както е сега с 

правилниците чрез всекидневник или друго), т.к. ако промяната на общите условия е 

свързана с основни показатели за изчисление на пенсиите (биометрични рискове и/или 

техническа лихва), ще бъде абсолютно невъзможно поддържането на различни бази за 

отпуснатите пенсии по различните критерии. Аргументи могат да се изведат и от 

търговската практика на други финансови институции, където нито една институция не 

извършва лично уведомяване на своите клиенти за промяна в общите си условия (вкл. 

банките), а уведомяването обикновенно става с публикация на интернет страницата на 
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съответната институция и клиентите й имат срок да прекратят договорите си в случай на 

несъгласие. Аналогични са бележки и за новия чл. 227а. 

 

 Относно § 46 

46.1. Чл. 145, ал. 2 и ал. 3  - за ал. 2, както е отбелязано по-горе, не е ясно какво значи 

„други документи“. Ал. 3 е ненужна - касае последващи промени в документите, като за 

всеки поотделно е разписано на какъв режим подлежи (за което сме направили по-горе 

бележки относно различните режими). 

 

Относно § 48 

48.1.  Чл. 147, ал. 4 – разпоредбата на ал. 4 е неясна - как КФН ще откаже разрешение 

за управление на ФДПО, ако напр. е наложена ПАМ по чл. 344, ал. 1, т. 14 (т.е. вече е отнела 

издадено преди това разрешение за организиране и управление на ФДПО, предполага се, че 

чл. 147 касае искане за разрешение на нов ФДПО и действията са в обратната 

последователност) или по чл. 344, ал. 2, т. 3, след като с отнемане на пенсионния лиценз се 

губи възможността ПОД да организира и управлява ФДПО и евентуалното 

административно производство по издаване на разрешение за управление на ФДПО следва 

да се прекрати. Аналогични бележки и за чл. 220, ал. 1, т.4. 

  

Относно § 49 

49.1. Чл. 149, ал. 1, т. 7 – предложената с проекта промяна да отпадне.  

Мотиви: КФН издава разрешение за управление на ФДПО като предпоставка за 

осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Издаденото разрешение само удостоверява, че съответното ПОД има необходимия 

капацитет да осъществява такава дейност. Предлаганите изисквания наподобяват на 

несвойствено поемане от ПОД пред КФН на ангажимент за постигане на определен планов 

бизнес резултат - осигурени лица и плащания във всяка една година. Липсата на осигурени 

лица през една определена година може да се дължи на законоустановено ограничение за 

прехвърляне във фонд, управляван от друго ПОД, прехвърляне към първия стълб или 

прехвърляне към пенсионни схеми на институциите на ЕС. Липсата може да е резултат и от 

предвидени в закона завишени условия за пенсиониране в съчетание с възрастовата 
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структура на лицата, осигурени във ФДПО и т.н. Аналогична бележка имаме за чл. 225, ал. 

1, т. 7 

Предложеното от МФ разширяване на случаите, в които може да се отнеме 

разрешението за управление на ФДЗПО, а именно „липсата на осигурени лица и лица, 

получаващи плащания от фонда, в продължение на една година“ превръща КФН от 

надзорна институция във форма на държавен административен контрол, който да 

санкционира частно-правни субекти, ако те не започнат или реално не осъществяват такава 

дейност в посочен от закона срок. Последното се определя от пазарната конюнктура, която 

следва да бъде държавно надзиравана, но не и дирижирана. 

Липсата на осигурени лица и лица, получаващи плащания от фонда, в продължение на 

една година не е показателно за наличието на капацитет на ПОД да осъществява ДПО. А 

лицензът се предоставя именно за наличието на такъв капацитет, а не за постигането на 

едногодишни бизнес резултати. 

 

Относно § 51 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в този параграф: 

Действащата към момента редакция на ал. 1 на чл. 167 предвижда, че правото на 

допълнителна пожизнена пенсия за старост възниква, когато осигуреният придобие право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на част първа от КСО. Съгласно ал. 2, 

по желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване 

на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, 

при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане 

на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен 

стаж и възраст по чл. 68, ал. 1. В проекта е заложено едно разширяване на предпоставките за 

възникване на правото на допълнителната пожизнена пенсия за старост, тъй като в 

предложеното изменение на ал. 1 на чл. 167 изискването не се изчерпва единствено с това, 

осигуреното лице да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при 

условията на част първа от КСО, а е посочено изрично, че това право възниква и при 

навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Обратен подход обаче е възприет в ал. 2 на 

чл. 167, където периодът от време, съгласно който на осигуреното лице може да му бъде 

отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост преди то да навърши възрастта за 
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придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и при условие 

че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава 

пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст по чл. 68, ал. 1, е драстично намален, т. е. от 5 на 1 г. 

Въз основа на горната съпоставка между действащите разпоредби на чл. 131 и чл. 167 

от КСО както и в предвидените изменения на същите в проекта, може да се каже, че е 

налице едно очевидна неравнопоставеност в третирането на осигурените лица, обусловено 

само от размера на натрупаните средства в индивидуалните им партиди, респективно 

средствата, които ще се прехвърлят в техническите резерви, съобразно заложеното 

изменение. От една страна, когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия 

за старост, съответно след измененията до 40 на сто, пенсионерите ще разполагат с правото 

натрупаната сума да им се изплати наведнъж или разсрочено при придобиване на правото. 

Същевременно присъства и регламентация досежно тези осигурени лица, на които ще може 

да им се отпусне допълнителна пожизнена пенсия за старост преди да навършат възрастта за 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.  

С оглед на изложеното, нормативната уредба следва да се доразвие  в посока 

разширяване правата на всички осигурени лица, като се даде възможност всеки който е 

навършил възрастта по чл.68,ал.1 от КСО или 5/3/1  години преди навършване на тази 

възраст да има право на избор, средствата от индивидуалната партида да му бъдат 

изплатени еднократно, разсрочено или под формата на пожизнена пенсия определена по 

съответния ред и начин. По този начин ще се избегне неравнопоставеността между 

осигурените лица  на базата на размера на натрупаните средства по партидите им, създадена 

съгласно цитираните по-горе разпоредби. В разпоредбите следва да се уеднакви изискването 

относно минималният размер на пожизнената пенсия, която лицето може да получава от 

фонда – да бъде процент от минималната социална или от минималната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. 

 

Конкретни бележки и предложения по разпоредбите, включени в този параграф: 

51.1. Чл. 167, ал. 1 – Да отпаднат думите „осигуреният придобие право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст при условията на част първа от този кодекс или“ и текстът 

да придобие следната редакция 

„Чл. 167.  Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост възниква, когато 

осигуреният навърши възрастта по чл. 68, ал. 1.“ 
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Мотиви: Обединяваме предложенията на вносителя по чл. 167, ал. 1 и по § 151 от 

Законопроекта за промяна в § 116 от ЗИДКСО, ДВ, бр. 67 от 2003 г.  Последният текст 

предвижда лицата, които придобиват право на пенсия от ДОО преди навършване на 

възрастта по чл. 68, ал. 1, да придобият право на пенсия от УПФ при навършване на 

възрастта по чл. 68, ал. 1.  Това е уредба на трайни обществени отношения, което не е редно 

да се прави в ПЗР, а трябва да се уреди на съответното място в основния текст на Кодекса – 

чл. 167, ал. 1. 

 

51.2. Чл. 167, ал. 2  

Предложение: да се запази правото за 5 години по-ранно пенсиониране.  

Мотиви: В условията на повишаване на възрастта и стажа при пенсиониране – опцията 

за по-ранно пенсиониране от УПФ дава възможност за изплащане на допълнителен доход за 

хората, които не могат да се пенсионират поради по-тежките условия и които поради 

някаква причина са останали без работа. 

 

Относно § 52 

52.1. Чл. 168, ал. 5 - да отпадне изискването за гарантиран размер на пенсията.  

Мотиви: Гарантираният размер на пенсията е част от маркетинговата стратегия на 

определени ПОД. Вменяването на такова законово задължение ги лишава от възможността 

за продуктова гъвкавост: степен на гарантираност например.  

 

Относно § 53 и § 54 

Общи коментари, които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения към текстовете, включени в тези параграф:  

Предложение за алтернативно изплащане от страна на животозатрахователи не може 

да се приеме, защото законът не осигурява съпоставими условия за гарантиране на правата 

на лицата при пенсиониране, както и идентични изисквания към дейността и финансовите 

показатели на животозастрахователите и ПОД. Грижата за правата и имуществените 

интереси на осигурените лица не може да бъде избирателна, а налага последователен 

законодателен подход и ефективен надзор спрямо всички участници в осигурителните 

правоотношения. 
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БАДДПО счита за необходимо да предложи, да отпадне създадената чрез - чл.168а, 

ал.2, т.2, ал.3, т.2, ал.4 и ал.5, чл.169, ал.4 и чл. 172 възможност застрахователна компания да 

изплаща пенсии от ДЗПО. Необходимостта различни дружества да извършват 

животозастраховане и пенсионно осигуряване се обуславя от разликите в характеристиките 

на дейността, различен надзор и регулаторни изисквания, различни цели. 

Ако въпреки това предложението остане, то следва да се разреши на 

пенсионноосигурителните дружества да покриват застрахователните рискове живот и 

нетрудоспособност в третия стълб. Това е характерно в системите за задължително 

осигуряване на капиталовопокривен принцип в редица държави. Същото е предвидено като 

цел 14 на Директива 2003/41/ЕО, а чл.10, т. 2 от Директивата гласи: „В съответствие с 

принципа на субсидиарност и предвид размера на пенсионните плащания, предлагани от 

социалноосигурителните системи, държавите-членки могат да разрешат на членовете да 

бъде предложена възможността за покриване на рисковете от преживяване и инвалидност, 

предлагането на наследствени пенсии и гаранции за изплащането на натрупаните вноски 

като допълнителни пенсии, ако работодателите и работещите или техните представители се 

споразумеят за това.“ Директивата има предвид случаите, когато осигурено лице изпадне в 

нетрудоспособност или почине в началото на осигурителния си стаж. Тогава средствата, 

натрупани по неговата индивидуална партида, естествено няма да са достатъчни да 

обезщетят тези рискове. Следователно държавите членки трябва да насърчава 

работодателите и работещите да уговарят в колективен трудов договор и осигурителен 

договор покритие на трите риска с отделни вноски. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в тези 

параграфи: 

53.1. Относно чл. 168а, ал. 1 -  при преценка на правото за упражняване на право за 

допълнителна пожизнена пенсия за старост от УПФ или на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране при ППФ да се  има предвид не пълния размер на социалната пенсия за 

старост, а 50% от социалната пенсия за старост. 

Мотиви: Предвид на следните обективни обстоятелства: 

- по-краткия срок за осигуряване на родените между 1960 и 1975, както и  

 - по-ниския размер на осигурителна вноска в първите години на пенсионната реформа,  

натрупаните средства в индивидуалната партида за голяма част от работещите от тези 

набори може да не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия равна или по-голяма от 
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социалната. В тази връзка е предложението да са намали наполовина този праг като условие 

за отпускане на такъв тип пенсия. 

 

53.2. Чл. 168а, ал. 2, т. 2  - Да отпадне въвеждането на животозастраховател като 

алтернативен източник на пенсионно плащане. 

Мотиви: посочени по-горе. 

 

Относно §54 

54.1. Чл. 169, ал. 1 и ал. 3 - уреждат изчерпателно факторите, които се вземат предвид 

при определянето на размера съответно на допълнителната пожизнена пенсия за старост и 

на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране. Прави впечатление, че и двата 

текста не съдържат възможност пенсионноосигурителното дружество да прави отчисления 

от средствата за покриване на своите разходи. 

При това положение, не става ясно по какъв начин ще се генерират приходи от 

дейността по изплащане, което би ограничило интереса от страна на пенсионните дружества 

да осъществяват тази дейност и би ограничило конкуренцията.   

 

54.2. Чл. 169, ал. 4 - да отпадне въвеждането на животозастраховател като 

алтернативен източник на пенсионно плащане. 

Мотиви: Същите са изложени по-горе. 

 

54.3. Чл. 169, ал. 5 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Директивата на ЕС не засяга УПФ. В България разликата в смъртността на 

двата пола е много различна и полът трябва да се отчита при определяне размера на 

пенсията.  

 

Относно § 55 

55.1. Чл. 169а - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Всяко ПОД трябва да създава свои таблици за смъртност, като отчита 

смъртността на своята съвкупност от осигурени. Когато КФН съставя единни таблици за 

смъртност, които да се използват за пожизнените пенсии от УПФ, разликата в смъртността, 
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залегнала в таблиците, и реалната смъртност на пенсионерите ще бъде риск за ПОД, а също 

така ще бъде и споделен между лицата с отпуснати пожизнени пенсии (при прехвърлянето в 

техн. резерви).  

 

Относно § 57 

57.1. Чл. 169в - да отпадне въвеждането на „покритите рискове“ в чл. 169в, ал. 2, т. 5, 

както и възможността за определяне на ползващо лице в чл. 169в, ал. 2, т. 8. 

Мотиви: Един от новите реквизити на пенсионния договор ще бъдат т.нар. „покрити 

рискове“. За разлика от застраховането, при ДПО не се покриват рискове, а се плаща при 

настъпване на определени осигурителни събития. Очевидно вносителят прокарва своята 

животозастрахователна теза на всички възможни нива на документооборот при ДПО. 

Мотивите против захранването на животозастраховането със свеж бизнес от ДПО са същите 

като посочените по-горе. 

 

Относно § 59 

Общи коментари, които обясняват последващите бележки и предложения към 

текстовете, включени в този параграф: 

Вносителят предвижда фундаментално прекрояване на пенсионния модел. 

Капиталовите схеми се отличаваха досега от разходопокривното ДОО с възможността за 

унаследяване на средствата по индивидуалната партида. Съгласно проекта на ЗИДКСО ще 

се унаследява само онази част от средствата, които лицето запази по индивидуалната си 

партида. Условието за това обаче е останалите средства да са достатъчни за отпускане на 

пенсия в размер не по-малък от социалната пенсия за старост, което предполага значителен 

акумулиран капитал, какъвто към момента по партидите няма, въпреки (както биха се 

изказали противниците на капиталовите фондове) 16-годишната осигурителна история. Ето 

защо премахването на унаследяването (такова, каквото е в момента) не се прави от 

законодателя с цел поставяне на актюерските разчети за пенсиите от ДЗПО на здрави 

математически основи, а с цел дискредитиране на ДЗПО: обезличаване на втория стълб, 

приравняването му на ДОО и по този начин осигуряване на аргументи в полза на 

упражняването на личния избор за прехвърляне към първия стълб. Законодателят следва да 

даде възможност на ПОД да разработят пенсионни продукти, които да уредят въпроса както 

с пожизнения характер на пенсиите, така и с начина и степента на унаследяване (напр. 

пожизнена пенсия с гарантиран период или броя пенсии за преживелите наследници, в 
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зависимост от тяхната възраст, семейно положение и т.н.). При смърт на пенсионер от УПФ 

например, може да се помисли за наследяване подобно на разпоредбата, предложена в чл. 

170, ал.4 на проекта на МФ, а именно: при смърт преди изтичане на средната 

продължителност на живота, използвана за изчисляване размера на пожизнената пенсия, да 

се изплаща настоящата стойност на пенсията до средната продължителност на живота. ПОД 

следва да получава регулярно информация за починалите от ЕСГРАОН. 

Предрешаването на въпроса по законодателен път, а именно: няма никакво 

унаследяване след като парите са заделени за пожизнена пенсия, отново лишава ПОД от 

възможността за създаване на пенсионни продукти. БАДДПО настоява в Законопроекта да 

бъде уреден статута на средствата, които се наследяват при смърт на осигурено лице или 

пенсионер на ФДПО. Има се предвид, както дали са съпружеска имуществена общност, така 

и дали влизат в наследствената маса на лицето. Този въпрос многократно е поставян от нас, 

но до момента не е намерил своето законодателно решение. Необходимо е да се обсъди и 

възможността за прехвърляне на средствата в пенсионния резерв, а не в държавния бюджет. 

Въпросите за наследяването на средствата на осигурените лица изисква цялостно и 

задълбочено преразглеждане и на тази основа по детайлна и ясна законова уредба.  

 

59.1 Чл. 170, ал.2  - предложената с проекта промяна да отпадне и текстът на ал. 2 да 

придобие следната нова редакция:  

„(2) При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд на наследниците 

по ал. 1 се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида, съобразно 

вида на отпуснатата пенсия и приложимите актюерски разчети на дружеството, 

одобрени от КФН“. 

Мотиви: посочени са в общите коментари за параграфа.   

 

59.2. Чл. 170, ал. 4  

Ако бъдат приети направените предложения във връзка с чл. 139 и чл. 167, би се 

наложило изменение и на текста на чл. 170, ал. 4, като думите „срочна пенсия за ранно 

пенсиониране“ се заменят със „срочна пенсия с гарантиран размер“.  

Мотиви: По този начин, хипотезата на разпоредбата би обхванала както срочните 

пенсии за ранно пенсиониране, изплащани срещу прехвърляне на средствата от ППФ в 

техническите резерви на дружеството, така и срочните пенсии за старост с гарантиран 
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размер, които предлагаме да се въведат като възможно плащане срещу прехвърлянето на 

средствата от УПФ в техническите резерви на дружеството. 

 

59.3. Чл. 170, ал. 5 

Извън вече направените по-горе коментари, средствата на починал без наследници от 

УПФ следва да остават в техническите резерви. При отпусната срочна пенсия от ППФ, тъй 

като тя е с гарантиран размер и за тези пенсии също ще има технически резерви, считаме, че 

остатъкът от средствата на починалите пенсионери трябва да остават в техническите 

резерви.  Така биометричният риск (за пожизнените пенсии от УПФ) и инвестиционния 

риск (за срочните пенсии с гарантиран размер) ще бъдат споделени между пенсионерите с 

отпуснати такива пенсии, като това ще създаде допълнителни гаранции.  

Аналогично в чл. 245, ал. 3 и като допълнителен аргумент, че осигуряването в ДПФ е 

доброволно и не е обвързано по никакъв начин с държавата, затова средствата не трябва да 

се прехвърлят в държавния бюджет.  

 

В чл. 170, ал. 5 изразът „държавния бюджет” да се замени с „техническите резерви“. 

Мотиви: По повод осигурителните рискове, осигуреното в ДЗПО лице е солидарно с 

лицата, участващи заедно с него в съответния фонд, а не с държавата. Затова, когато в 

случаите по чл. 170 ал. 1 – 4 няма наследници по завещание и по закон, дължимите средства 

следва да се прехвърлят в техническите резерви, а не в държавния бюджет. 

 

Относно § 60 и § 65 

60.1. Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 175а, ал. 4 

1. Чл. 171. Ал. 3 - съгласно тази разпоредба осигурените лица могат да прехвърлят 

средства от индивидуалната си партида във фонда при несъгласие с извършени промени в 

правилника му или в инвестиционната му политика. Считаме, че промяната на 

инвестиционната  политика не следва да е основание за прехвърляне, доколкото ПОД са 

длъжни да я актуализират периодично- чл.175а, ал.2. 

2. От чл. 171, ал. 3 - да отпаднат думите „или в инвестиционната му политика“, както 

и предложението за чл. 175а, ал.4 изцяло да отпадне. 

Мотиви: Както и в случая с Общите условия за изплащане на пенсии (вж. т. 19 по-

горе), вносителят определено разглежда ПОД предимно като набирателна касичка, а 
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инвестициите и плащането на пенсии са отделни дейности, регламентирани съответно в 

Инвестиционната политика и Общите условия за изплащане на пенсии. Инвестиционната 

политика е свързана с голяма динамика на процесите и третирането й като устройствен 

(инвестиционен) правилник на фонда, с произтичащите от това уведомявания в централни 

всекидневници, не отговаря на динамичния характер на промените, които една политика 

може да претърпи. 

В допълнение с изискването в чл.175а, ал.4, всяко изменение и допълнение на 

инвестиционната политика на ФДПО, да бъде публикувано в 7 дневен срок в 2 централни 

всекидневника, излишно и неоправдано се завишават разходите на ПОД. Това задължение 

няма аналог при останалите финансови продукти предлагани в България. 

3.Чл. 175а, ал. 1 и ал. 2 - да отпаднат. 

Мотиви: съгласно сега действащите разпоредби на КСО, ПОД преразглежда 

инвестиционните си политики на всеки 3 години. В този смисъл няма необходимост за 

тяхното по-често преразглеждане, освен ако няма съществени промени в тях, тъй като би 

било налице прекомерно увеличаване на административната тежест. 

 

Относно § 64 

64.1. Чл. 175, ал. 2 - да отпадне новата т. 4 на ал. 2.  

Мотиви: В ДР на Законопроекта липсва определение за „стабилност на пазара по 

допълнително пенсионно осигуряване и доверието към него“. Такова определение не е 

налично и в нито една европейска директива или регламент, т.е. няма нито едно 

обстоятелство, което да изисква и да налага привеждането на текстовете на КСО в 

съответствие с конкретен европейски акт. Подобна формулировка, заложена в принципите 

на инвестиране, концентрира изключително много административна власт в регулаторния 

орган, тъй като той ще бъде в състояние на база единствено на собствената си субективна 

преценка да определя какво представлява „стабилност на пазара по допълнително 

пенсионно осигуряване и доверието към него“ и на тази база да предприема надзорни мерки 

и да налага глоби и санкции на поднадзорните й лица. Доверието към пазара по 

допълнително пенсионно осигуряване е абсолютно субективна и променлива величина и не 

може да бъде част от принципите на инвестиране на средствата на ФДЗПО.  
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64.2. Чл. 175, ал. 3 – предложението да отпадне  

Мотиви: Използват се термини, които са обект на субективна преценка. Не може да се 

възлага на ПОД да извършва „разумни“ действия, може само действия, които са в 

съответствие със закона. Прави се пореден опит като принципи на инвестиране да се 

въведат редица параметри на сделките за инвестиране на средствата на ФДЗПО, които не са 

изцяло обективни и не зависят единствено и само от ПОД, а до голяма степен са следствие 

на независещи от дружеството пазарни и непазарни обстоятелства. Възможно най-добрият 

резултат (или възможно най-нелошият резултат, въпрос на формулировка) е величина, която 

е невъзможно да бъде измерена единствено и само на база действията от страна на ПОД. 

Резултатът от инвестиране на средствата на ФДЗПО е комбинация между преценката и 

действията на ПОД и независещи от ПОД пазарни флуктуации, дължащи се на огромното 

множество фактори, влияещи върху състоянието на световната икономика и в частност 

върху състоянието на капиталовите пазари. Цената, разходите, срокът, вероятността от 

изпълнение и сетълмент, обемът и видът на сделката и всяко друго обстоятелство, свързано 

с изпълнението на сделката по инвестиране, са параметри, които дори могат да бъдат 

изпълнени изключително прецизно и добросъвестно от ПОД и независимо от това могат да 

не доведат до желания резултат на ниво сделка. Резултатът от управлението на средствата 

на ФЗДПО следва да бъде измерван на ниво портфейл и неговата съпоставимост спрямо 

бенчмарка, заложен в инвестиционната политика, а не на ниво отделна сделка и нейните 

параметри. 

 

Относно § 66 

66.1. Относно: Чл. 176 

Чл. 176, ал. 1, т. 6 – предлагаме разпоредбата да се допълни и да разреши 

инвестирането в преференциални акции на емитенти, чиито обикновени акции са включени 

в индекси на тези пазари се разреши инвестирането  

Мотиви: Така, от една страна, ще се запази изискването инвестициите да са 

съсредоточени в по - големите и познати дружества на тези пазари, но същевременно ще се 

предостави възможност за допълнителна диверсификация, доходност и равнопоставеност. С 

предложенията от вносителя се изключва възможността за инвестиция в преференциални 

акции. Този вид инструмент е ясен и добре познат и на Българска фондова борса. Отделно, 

не би било икономически обосновано този инструмент да бъде забранен за ФДПО, 

доколкото „трети държави“ (вж б. „б“ на предложението по чл. 176, ал. 1, т. 6) по смисъла на 
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КСО са САЩ, Япония, Бразилия и др., където емитенти на такива инструменти са и 

дружества с пазарна капитализация, далеч надхвърляща тази на цялата Българска фондова 

борса.  

 

Чл. 176, ал. 1, т. 8. – предложеният от МФ текст да бъде допълнен с израза  

...“първично публично предлагане или частно пласиране“...  

Мотиви: Със Законопроекта отпада възможността ФДПО да инвестират в обезпечени 

облигации, издадени при частно пласиране, за които има ангажимент да се регистрират за 

търговия в определен срок, и се дава възможност да се инвестират средства в новоиздадени 

облигации само при първично публично предлагане. В този случай няма да може да се 

инвестират средства в ипотечни и/или други корпоративни облигации в България, които 

винаги се издават при частно пласиране. 

 

Чл. 176, ал. 1, т. 9. Приемаме текста  да бъде променен съгласно предложението на 

МФ, но с добавката, че следва да се осигури равностойно третиране на акции на 

дружества със сходна уредба (тип АДСИЦ или REIT) от държави - членки.  

Мотиви: Със запазване на стария текст се дава възможност за инвестиции в акции и 

права на АДСИЦ, лицензирани само съгласно Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел, като необосновано се ограничават инвестициите в чуждестранни 

АДСИЦ.  

 

Чл. 176, ал. 1, нова т. 10. Прави впечатление, че в Законопроекта се говори само за 

дялове в КИС, докато в действащия КСО става въпрос за акции и/или дялове. 

Предлага се отпадане на действащия чл. 176, ал. 1, т. 6 - възможността за инвестиции в 

ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за 

търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Считаме това предложението на МФ за 

неудачно и предлагаме да не се приема.  

Мотиви: Със Законопроекта отпада възможността ФДПО да инвестират в ипотечни 

облигации съгласно Закона за ипотечните облигации, тъй като те се пласират основно при 

частно пласиране. 

Предлага се отпадане на действащия чл. 176, ал. 1, т. 16 - инвестиции в инвестиционни 

имоти, което считаме за неудачно и предлагаме да не се приема.  
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Мотиви: Така се стесняват инвестиционните възможности. Този клас активи има 

специфични характеристики и неговото включване в инвестиционните портфейли 

допринася за подобряване на диверсификацията и за намаляване на волатилността в 

портфейла. Освен това не е ясно как да се процедира с настоящите инвестиции на ФДПО в 

инвестиционни имоти - дали може да се правят подобрения, да се извършват ремонти и др. 

дейности съгласно § 154 от Законопроекта. 

Инвестираните от пенсионните фондове над 220 млн. лв. са инвестиции в България. 

Няма друг инвестиционен клас, който дори може да се сравни с имотите по съотношение на 

средства, инвестирани в икономиката на страната спрямо средства, инвестирани в чужбина. 

При тези факти, забраната на този инвестиционен клас е вредителство и за осигурените 

лица, за българския строителен бизнес и икономиката като цяло. Аргументът, че имотите 

трудно се оценявали и затова се увеличавал лимита за инвестиране в акционерни дружества 

със специална инвестиционна цел, звучи невярно. Нали имотите, които ще притежават 

АДСИЦ, също трябва да се оценяват! Обаче инвестицията става по-рискова поради 

управленския риск на АДСИЦ и по-нискодоходна за осигурените лица, поради разходите за 

управление на АДСИЦ. Защо имотите са разрешен инвестиционен клас за техническите 

резерви, от които ще се изплащат пожизнени пенсии от застрахователите – чл.196, ал.1 и 

чл.201, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането. Значи при тях не само не са трудни за 

оценяване, а са най-надежден клас, в който да се инвестират 30% от техническите резерви 

по 192а от КСО. 

Сред най-големите инвеститори в инвестиционни имоти в момента са ПОД, които от 

15 години изграждат кадровата и организационна инфраструктура за успешно 

осъществяване на тези инвестиции. С големите ПОД по активи може да се сравняват само 

десет АДСИЦ. Защо на професионалистите дейността да се забрани, а чрез 

посредничеството на АДСИЦ, тя да може да се извършва? 

 

Относно § 67, §68, § 69 и §73 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в тези 

параграфи: 

67.1. Чл. 177, ал.1, т.3 - забраната да отпадне и да се запази сега действащият режим, 

регламентиращ минимално изискуемия кредитен рейтинг и максималната експозиция към 

отделен емитент.  
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Мотиви: Тази забрана е в известен смисъл разбираема, доколкото въпросът за 

неправомерни инвестиции в свързани лица е с особена обществена чувствителност. От 

друга стана, трябва да се има предвид, че депозитите в български банки, и сега са 

рестриктирани от гледна точка на минимален рейтинг, както и максимално допустима 

експозиция към емитент (която включва не само банковите депозити, но и всички останали 

ценни книжа, емитирани от една банка, и хеджиращи сделки, сключени с нея). Като се има 

предвид, че не малка част от пенсионно осигурителните дружества са част от финансови 

консорциуми, в които оперират и банки, или по някакъв начин взаимодействат с банки в 

процеса на работата си, това оганичение ще доведе до прекомерно стесняване на кръга от 

допустими банки и на практика ще елиминира възможностите за използване на банковите 

депозити като инвестиционен инструмент.  

 

67.2. Относно: Чл. 177, ал.2, т. 4 и ал. 3 - забраната активи на фонд за ДЗПО да бъдат 

придобивани от инвестиционен посредник по чл. 123в, ал. 1 или от свързани с него лица да 

отпадне. 

Мотиви: а/ Тази забрана е нелогична, доколкото тя напълно игнорира пазарната 

реалност, огромната част от сделките с финансови инструменти да се сключват през 

инвестиционни посредници на т.нар. OTC пазар. Много от ценните книги дори и формално 

да са листнати се търгуват само OTC (това важи например и за българските ДЦК). Нещо 

повече, огромната част от инвестиционните посредници на пазара са част от инвестиционни 

банки, които оперират и собствени портфейли и в момента на сключване на сделката няма 

как да се знае дали посредникът сключва сделката за собствения си портфейл или за някой 

друг контрагент.  

б/ Забраната инвестиционният посредник да търгува с ФДЗПО за собствена сметка ще 

се отрази в значителна негативна степен на пазарната ликвидност, тъй като собствените 

портфейли, които посредниците поддържат, им дават възможност да кумулират риск за 

собствена сметка, улеснявайки клиентите си, но възможността ще отпадне с тази забрана. 

Това ще повиши транзакционните разходи на фондовете (което в крайна сметка ще 

рефлектира негативно върху доходността и ще ощети осигурените в тях лица).  

 

67.3. Относно: Чл. 177а, ал.6 -  ограничението да бъде по-високо, от порядъка на поне 

25%, и да се отнася към дълговите книжа на емитента, разглеждани кумулативно на 

агрегирана база. 
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Мотиви: По-високото ограничение е по-разумно и адекватно на пазарните условия. 

а/ Разбираемо е, че лимитирането на инвестициите в една емисия ценна книга би 

ограничило ликвидния риск, свързан с държането на такава експозиция, но когато става 

въпрос за облигационен инструмент, то при условията на българския капиталов пазар може 

да се окаже, че поради предложените максимални 10 % дял от една емисия облигации, 

държан от един ФДПО, същата не би представлявала интерес, тъй като закупеното 

количество ще формира незадоволително спрямо инвестиционните цели на фонда 

относително тегло. В допълнение, поради гореизложеното по-големите по активи фондове 

ще бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция спрямо по-малките, за които 10% от 

дадена емисия би могло да бъде по-значим дял от активите. Доколкото в перспектива 

активите на фондовете за ДЗПО ще нарастват, а размерът на облигационните емисии на 

местния пазар по-скоро ще се запази без промяна, 10%-тното ограничение ще прави все по-

малко атрактивно инвестирането в местни корпоративни облигации, поради незначителната 

експозиция, която те ще представляват спрямо общия размер на активите. 

б/ Ограничението от 10% от една облигационна емисия по никакъв начин не гарантира 

защита на интересите на осигурените във ФДПО лица, бидейки индиректни облигационери, 

в случаите, когато определени обстоятелства налагат вземане на решения от Общото 

събрание на облигационерите по условията на облигационната емисия. 

в/ Ограничението от 10% от една облигационна емисия игнорира факта, че тази емисия 

може да е много малка част от общия дълг на емитента, поради което асоциираните с нея 

рискове биха били незначителни. Същото се отнася и за случаите, когато емисиите са 

обезпечени или пък на емитенти с висок кредитен рейтинг, когато отново ненужно ще се 

налага ограничение въпреки незначителния риск.  

г/ Доколкото ограничението от 10% се отнася до всякакви облигации, това 

потенциално би могло да представлява проблем при участието на пенсионните фондове на 

аукционите на ДЦК на вътрешния пазар при пускането на нови бенчмаркови емисии, които 

са малки по обем.  

 

67.4. Относно: Чл. 177а, ал.7: 

1. Отново се говори само за дялове на КИС, а не и акции (по същия начин докато 

записът в чл. 176, ал. 1, т. 10 и т. 14 от сега действащия КСО е акции и/или дялове на КИС, в 

чл. 176, ал. 1, т. 10 и чл. 177а, ал. 7 от Законопроекта е само дялове на една КИС). 
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2. Ограничението за максимално допустим обем в една колективна инвестиционна 

схема да отпадне.  

Мотиви: а/ Ограничението не дава възможност за гъвкавост при инвестиране в по-

ниско рискови, балансирани и диверсифицирани инструменти каквито са КИС. Това 

ограничение е неадекватно, тъй като не прави разграничение между отделните типове 

колективни инвестиционни схеми – и най-вече между борсово търгуемите фондове 

(Exchange Traded Funds) и взаимните фондове (mutual funds), които не са листнати на борса, 

а подлежат само на регистрация. При борсово търгуемите фондове на теория съществува 

ликвиден риск, който би могъл да наложи някакво ограничение на поддържаната 

експозиция, тъй като при евентуална продажба на дяловете пазарната конюнктура при ниска 

ликвидност би могла да има прекомерно висока транзакционна цена. От друга страна, при 

взаимните фондове продажбата на държаните дялове се прави като се пуска поръчка към 

дружеството, управляващо взаимния фонд, което е длъжно да ги изкупи обратно в същия 

ден по нетна балансова стойност на активите (Net Asset Value). С други думи, рискът тук е 

изцяло за сметка на управляващото дружество на съответния взаимен фонд, а не на 

пенсионния фонд, което не би трябвало да подлежи на ограничение.  

б/ Не се отчита, че рискът, свързан с борсово търгуемите фондове, е в най-голяма 

степен функция от обема не на фонда, а на кошницата от активи, към които той предоставя 

експозиция. Например, ликвидният риск на един ETF върху широкият американски индекс 

S&P500 е неимоверно по-малък отколкото ликвидния риск на ETF  върху българския индекс 

SOFIX и няма логика те да подлежат на едно и също ограничение за максимално допустима 

експозиция.  

 

67.5. Чл. 178, ал. 3 – предложението на вносителя да отпадне.  

Мотиви: За първи път се въвежда ограничение за максимална експозиция към дългови 

ценни книжа с рейтинг под инвестиционния. От една страна в чл. 179в, ал. 4 се казва, че 

ПОД не трябва да се доверяват изцяло на кредитните рейтинги, присъдени от рейтинговите 

агенции и в същото време се налага лимит, който е базиран изцяло на присъдените рейтинги 

от рейтинговите агенции. Също така, следва да се има предвид, че кредитният рейтинг на 

Република България е под инвестиционния, съответно няма как по правилата на кредитните 

агенции, местни общини и корпорации да притежват рейтинг по - висок от този на суверена. 

В проектът за промяна на КСО е заложено не повече от 20% от активите на 

пенсионните фондове да бъдат инвестирани в  корпоративни и  общински облигации без 
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инвестиционен кредитен рейтинг. България, според  агенциите Fitch и Мооdy’s, е на 

границата на инвестиционен кредитен рейтинг, а съгласно S&P е дори под него. За една 

българска компания е изключително трудно да има по-висок рейтинг от държавата си. В 

допълнение, след финансовата криза от 2008г., доверието в рейтинговите агенции беше 

силно понижено, а и само по себе си рейтинговането не е евтин процес и би увеличило 

разходите на българските компании и общини. 

 

67.6. Относно: Чл. 178, ал. 6, ал. 14 и ал. 15 

Чл. 178, ал. 6. Приемаме предложението на МФ, но предлагаме да отпадне текстът “... 

като не повече от 5 на сто от активите могат да бъдат в облигации, издадени от орган 

на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар“.  

Мотиви: С ограничаване на експозицията на ФДПО към ценни книжа, емитирани от 

местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар, се ограничава достъпът им до 

инвестиционните портфейли. Конкретно в България, общините нямат никаква инициатива и 

капацитет да листват облигациите си на регулиран пазар. 

 

67.7. Чл. 178, ал. 14 - Така предложеният лимит следва да бъде увеличен до 30 % 

поради по-долу упоменатите аргументи, като допълнително се специфицира ограничение до 

15 % от инвестициите в КИС по чл. 176, ал. 1, т.9 да бъдат такива, инвестиращи в акции и 

др. сродни на тях инструменти.  

Мотиви: а/ Този лимит е прекалено общ и не прави разграничение между борсово 

търгуеми фондове и взаимни фондове. Също така се игнорира фактът, че колективните 

инвестиционни схеми могат да инвестират в много различни класове активи, и съответно да 

носят много различен по естество риск.  

б/ Размерът на лимита е прекалено нисък, особено на фона на по-високите лимити за 

експозиции в акции и корпоративни облигации, като се има предвид, че те предпоставят и 

сериозен индивидуален риск към всеки отделен емитент, докато при КИС индивидуалният 

риск е сведен до минимум, тъй като на практика те инвестират в кошници от активи. Нещо 

повече, КИС дават възможност за получаване на експозиции към специфични сегменти и 

под-сегменти на финансовите пазари, които поради ред специфики като оперативен риск и 

транзакционни разходи пенсионните фондове не биха могли да репликират сами чрез 

позиции в ценни книжа на индивидуални емитенти (например High Yield Bonds или Asian 

Convertible Bonds). Липсата на такава възможност (outsourcing) достатъчна част от 
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портфейла да бъде инвестирана в други подобни форми (портфейл на договорен фонд) с 

приемлива инвестиционна стратегия, рисков профил, съдържание и “track record” би 

ограничила възможностите за увеличаване на доходността по партидите на осигурените 

лица при същото и по-ниско равнище на риска, свързан с инвестициите. 

 

67.8. Чл. 178, ал. 15 - Предлагаме текстът на ал. 15 да бъде изменен така, че да се 

отчита само нетната експозиция на фонда след хеджиране.  

„Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро, с 

изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени 

хеджиращи сделки, съгласно чл. 179б.” 

Мотиви: От значение за равнището на валутния риск в портфейлите на пенсионните 

фондове е нехеджираната валутна позиция, а не просто абсолютният обем на активите, 

деноминирани в чуждестранна валута. 

 

67.9. Чл.179а – предложените с проекта промени да отпаднат. 

Мотиви: С ал. 1 се въвежда изискването репо сделки и обратни репо сделки да бъдат 

сключвани само с финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б”, т.е. с дългови 

ценни книжа, издадени или гарантирани от: а) държава - членка, задълженията по 

които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка; и б) Европейската 

централна банка или от Европейската инвестиционна банка. В сега действащия КСО 

подобно ограничение по отношение на инструментите, с които могат да бъдат сключвани 

репо сделки не е налице. В същата ал. 1 се въвежда ограничението, че репо сделки могат да 

бъдат сключвани за срок не по - дълъг от 3 месеца, което е в разрез с действащата 

Практика по третирането на репо сделките и обратните репо сделки на КФН, която 

позволява максималният срок на репо сделката да бъде до 6 месеца. Предвидено е също 

така, че след изтичане на срока на сделката не се допуска сключване на нова сделка между 

същите страни със същите финансови инструменти по - рано от 3 работни дни от изтичане 

на срока на първоначалната сделка, което на практика няма да позволява ролване на репо 

сделките, а ще изисква реално движение на средства и активи, в случай че се предвижда да 

бъде сключена нова репо сделка. В ал. 3 се въвежда изискване репо сделки са бъдат 

сключвани, само ако тази възможност е предвидена в инвестиционната политика на ФДЗПО 

и ако насрещните страни по тях са банки, които подлежат на надзор от страна на 
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компетентен орган от държава - членка или друга държава, страна по Споразумението за 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Естеството на репо сделките 

предполага риска от неизпълнение да се носи от насрещната страна, а само в случаи на 

неизпълнение се стига до реализация на финансовите инструменти, обект на репо сделките. 

Благоразумното управление естествено води до подбор на насрещната страна по репо 

сделките, вида на финансовия актив, обект на репо сделка, ликвидността, срока, отбива от 

цената и маржина. В този смисъл поставянето на горните ограничителни условия (насрещна 

страна, вид на актива и срочността) се намалява възможността за по - ефективно управление 

на портфейла. От друга страна, това ще  ограничи българските компании от краткосрочно 

финансиране чрез репо сделка с обезпечение акции или корпоративни облигации, което ще 

намали  икономическата активност. 

 

67.10. Относно чл. 179б, ал. 2, т. 2 – предлагаме с цел намаляване на инвестиционния 

риск да се даде възможност да се сключват сделки с опции и на OTC пазар, тъй като на него 

може да се конструират опции, които по - пълно да намаляват риска в инвестиционните 

портфейли на ФДПО. Опциите, търгувани на регулирани пазари, покриват напр. основните 

индекси на акции и трудно биха се използвали за хеджиране на инвестиционния риск на 

портфейл, чийто активи нямат силна корелация с основните индекси на акции. При тези 

опции с цел намаляване на риска от неизпълнение на насрещната страна също като при 

валутните форуърди и лихвените суапи трябва да има строги изисквания за насрещната 

страна и определени лимити. Може да се добави и възможността за генериране на пасивен 

доход от притежаваните финансови инструменти - напр. отдаването под наем на ценни 

книжа. 

 

67.11. Относно чл. 180а, ал. 1 - срокът за уведомяване да бъде увеличен на 14 дни. 

Мотиви: Така ще се постигне съответствие с на други подобни срокове в сега 

действащи нормативни документи, като пример може да се даде действащия режим в 

Наредба № 29 за уведомяване при промяна на кредитния рейтинг на банки, който е 2 

седмици. Предвидената парична санкция да бъде драстично намалена, така че да отговаря на 

неумишления характер на евентуални бъдещи нарушения. Предлаганият в проекта срок от 3 

дни е много кратък за подобна дейност, имайки предвид обема на инвестициите в 

портфейлите на фондовете и спецификата на различните класове активи. Освен това 

дефинирането на тридневен срок, без уточняване дали става въпрос за календарни или 
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работни дни само по себе си дава повод за нееднозначно тълкуване. Освен това, заложената 

парична санкция за неспазване на това изискване е неоправдано висока. 

 

Относно § 76 

76.1. Чл. 185, ал. 2 и ал. 3 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Освен финансовите отчети и годишни доклади, вносителят създава изискване 

ПОД да изготвя отделни отчети за надзорни цели на дружеството и на управляваните 

фондове. Такава промяна има за цел да осигури надзорен комфорт на КФН, като вместо 

експертите в надзора да извлекат от финансовите отчети и годишни доклади необходимата 

за надзорни цели информация, същата ще бъде събирана на готово от ПОД под формата на 

още един вид доклади за надзорни цели. Изменението създава прекомерна административна 

тежест за бизнеса.  

 

Относно § 77 и § 78 

77.1. Чл. 186 и чл. 186а - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Изменението е свързано с вменяване задължение на ПОД да изготвя отчети 

(не само финансови) за управляваните ПФ. Мотивите против това изменение са същите 

посочени по- горе.  

 

Относно § 79 

79.1. Относно чл.187, ал.3, т.2 – резултатът от въвежданата промяна ще бъде ненужно 

оскъпяване. 

 

Относно § 80 

80.1. Чл. 188  

С новия текст се възлагат задължения на одиторите, неприсъщи на тяхната дейност, 

която е обект на специфична и обособена правна регламентация. Вменяват се допълнителни 

функции и ангажименти на одиторите, напр. допълнителни уведомления и др. до КФН, като 

това неминуемо ще се отрази върху цената на одита.  

Такива изменения следва да се съгласуват с представителни на регистрираните 

одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители. 
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Относно § 82 

82.1. Чл. 190, ал. 2, т.1 и т. 2 – предложенията на вносителя да отпаднат.  

Мотиви: С предлаганите промени се предвижда ПОД да проведе ОСА до 31 март 

всяка година, на което да се приемат годишните финансови отчети (ГФО) на ПОД и 

управляваните ФДПО. Така значително се скъсява срока за подготовка и одитиране на ГФО, 

което е крайно неприемливо, предвид обема на информация, която се съдържа във всеки 

отчет и натовареността на участниците в процеса по неговото изготвяне и приемане. Следва 

да се отчита и обстоятелството, че свикването на ОСА е обвързано със законови срокове, 

които допълнително скъсяват срока за изготвяне на ГФО. Няма и подобен аналог при други 

финансови институции. 

 

Относно § 85 и § 86 

Общи коментари,  които обясняват последващите конкретни бележки и 

предложения  към текстовете, включени в тези параграфи: 

Неприемливо е предложението на вносителя въпросите за видовете резерви, реда и 

методиката за тяхното образуване да се определят с наредба на КФН. Считаме за 

задължително основните изисквания по тези въпроси да се уреждат в КСО. 

Не може да бъде подкрепено предложението при смърт на пенсионер, получаващ 

пожизнена пенсия или срочна пенсия с гарантиран размер, когато няма наследници, 

дължимите средства да се прехвърлят в държавния бюджет. Предлагаме тези средствата да 

се прехвърлят в техническите резерви.  

Не може да бъде подкрепено и предложението на вносителя по чл. 192а, ал. 1, т. 7, тъй 

като посочения лимит трябва да е на нетна база след хеджиране на валутния риск, който се 

измерва на нетна, а не на брутна база. Така оставен, текстът губи своя смисъл. 

 

Конкретни бележки и предложения относно разпоредбите, включени в тези 

параграфи: 

85.1. Чл. 192, ал. 4 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Необосновано увеличаване дискрецията на КФН. С проекта надзорният 

орган вече не е просто надзорен, а управляващ. Видовете резерви, редът и методиката за 

тяхното образуване, редът и условията за освобождаване на средства от тях, както и 
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максималният размер на техническия лихвен процент, не просто ще се одобряват от 

надзорния орган, а ще се определят с наредба на КФН. Освен че проектът изключва 

възможността за прилагане на специфично за ПОД и доказано в практиката корпоративно 

ноу-хау за методиката на образуване на техническите резерви например, няма и гаранции, 

че пълното съответствие с предписанията на КФН ще гарантира тяхната достатъчност. 

Накратко, ПОД са длъжни да спазят всичко, което определя КФН (в т.ч. и подробно 

разписания в чл. 192а начин за инвестиране на техническите резерви) като независимо от 

неговата ефективност гарантират с активите си задълженията към осигурени, пенсионери и 

наследници. Създават се и предпоставки за постоянна негативна кампания срещу ПОД: след 

като с наредба ще се определя максималният размер на техническия лихвен процент, всеки 

по-нисък размер, предложен за одобрение от ПОД, може да бъде инструмент за популистки 

манипулации. 

 

85.2. Чл. 192а - да се облекчи инвестиционният режим на техническите резерви и да се 

изключи правото на животозастраховател да изплаща пожизнени пенсии от допълнително 

задължително пенсионно осигуряване. 

Мотиви: В момента, текстът категорично нарушава чл.19, ал.2 от Конституцията на 

Република България, като създава много различни правни условия за извършване на една и 

съща дейност. Техническите резерви, от които застрахователят ще изплаща пожизнени 

пенсии по ІІ стълб, могат да бъдат инвестирани: без ограничения – чл.196, ал.1 от Кодекса за 

застраховането (КЗ) за застрахователи с лиценз за дейност на територията на единния пазар, 

а когато застрахователят има лиценз за извършване на дейност само на територията на 

страната, съгласно ограниченията на чл.201 от КЗ, сред най-тежките от които са до 20 % в 

недвижими имоти и до 30% в акции. Резервът за изплащане на същите пенсии от ПОД може 

да бъде инвестиран практически само в ДЦК и банкови влогове, платими при поискване. 

При тези рестрикции е невъзможно ПОД да постигне еднаква доходност при инвестиране на 

резервите и следователно еднакъв размер на пенсиите с животозастрахователните 

дружества. Т. е. законопроектът, въвеждайки изплащане на пожизнени пенсии от 

застраховател, едновременно с това изключва напълно възможността на ПОД да се 

конкурират в тази област! Рестрикциите на инвестирането на техническите резерви само 

надграждат другите неравноправни условия с животозастраховането, като невъзможността 

на ПОД да определят сами технически лихвен процент за изчисление на пенсиите, 

предлаганата скъпа и бюрократизирана процедура на управление, отчитане и вътрешен 
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контрол, абсурдните изисквания по чл.121в, ал.10 за инвестиране на свободните от всякакви 

други задължения собствени средства на ПОД и т. н. Това обезсмисля ДЗПО, каквото 

съществува до сега.  

От друга страна, чл.132 и чл.133 от Директива 2009/138, която не се прилага за ПОД, и 

чл.17, т.3 във вр. с чл.18, т.3 от Директива 2003/41 отчитат, че не ограничаването на 

инвестиционните класове, а разумната оценка на риска може да увеличи надеждността на 

инвестициите. Например, само до преди няколко години инвестиции в ДЦК на Гърция и 

влог, платим при поискване, в „КТБ“ АД биха отговаряли напълно на изискванията на 

предлагания чл.192а, без да гарантират реално никаква надеждност на портфейла. 

Ограничаването на инвестиционните класове до два пречи на разумната диверсификация на 

активите. 

 

Относно § 88 

88.1. чл. 203 - необходимо е да бъде въведено разписване на допустимите такси и 

удръжки във фазата на изплащане на пенсиите.  

Мотиви: Досега в КСО разходите за плащане на пенсии не бяха предмет на регулация. 

Най-общо, този вид разходи са свързани с администриране на процеса на изплащане, с 

банкови такси и комисионни по преводите  и т.н. Предлагаме в КСО да се регламентира 

възможността за събиране на нови такси и удръжки, като тези такси се калкулират още на 

етап изчисляване на пенсиите. Веднъж, такава възможност да се предвиди в главата „Такси 

и Удръжки“, а също в актюерските разчети да се регламентира изчисляването на пенсията, 

като се отчетат съответните удръжки и административни разноски при изплащане на 

пенсията. 

 

Относно § 89 

89.1. Чл. 209, ал.4 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С проекта се предлага допълване на разпоредбите за основните принципи на 

ДДПО, като всъщност не се казва нищо по-различно от установената към момента практика. 

Още в първия член на КСО, касаещ ДДПО, е постигнат обаче натрапчивият анти-фондов 

ефект с повтарянето на термина „риск“, който до последната точка еволюира в „рискове“. 

Новите разпоредби наподобяват по-скоро учебен материал за ДПО, отколкото нормативен 

акт. Изглежда сякаш МФ се опитва не толкова да урежда правната материя по ДПО, а да 
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даде учебникарско обяснение как се носи риска при схеми с дефинирани вноски. Все пак 

КСО е нормативен акт, а не лекционно-презентационен материал. След като не се променя 

нищо в разпределяне на отговорностите и задълженията между ПОД и ОЛ, новите 

разпоредби са излишни. Още повече, че т.нар от МФ „риск“ от промяна в стойността на 

инвестициите е неподходящ термин поради своята едностранчивост. „Рискът“ по дефиниция 

е свързан с негативен резултат от непредвидено неблагоприятно развитие, а промяната в 

стойността на инвестициите може да е в полза на осигурения, защото няма по необходимост 

отрицателен ефект, респ. терминът не е задължително да бъде „риск“. 

 

Относно § 90 

90.1. Чл.211, ал.1 – направеното с проекта предложение да отпадне. 

Мотиви: Необходимо е да бъде променено правилото, съгласно което участието във 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДПФ) започва от датата на 

получаване в пенсионноосигурителното дружество на писменото съгласие на лицето, в 

чиято полза е сключен договорът в случаите по чл. 230, ал. 3, т. 2 - 4.  

Съображенията за горното са свързани с обстоятелството, че получаването на 

съгласията в случаите на големи работодателски договори е процес, отнемащ 

продължително време. Тъй като осигуряването в ДПФ не е свързано с тежести и разходи, а 

само с ползи за лицата, осигурени по такива договори, самото изискване те да декларират 

изрично съгласието, което да бъде условие за началото на участието във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване изглежда ненужно. От една страна, 

създава допълнителна административна тежест както за работодателите, така и за 

пенсионноосигурителните дружества, от друга срана, може да затрудни осигурените лица 

при упражняването на правата им. 

С оглед на посоченото, предлагаме и тук да бъде възприет подходът на чл. 441, ал. 2 от 

Кодекса за застраховането – „когато работодател сключва за своя сметка застраховка на 

свои работници и/или служители в тяхна полза или в полза на техните наследници, 

съгласието на работниците и служителите за сключването, изменението и 

прекратяването на застраховката не се изисква“.  
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Относно § 99 

99.1. Чл. 225, ал. 1, т. 7 – да не се създава новата т. 7  

Мотиви: Същите като в т. 20 по-горе. Предложеното от МФ разширяване на случаите, 

в които може да се отнеме разрешението за управление на ФДДПО, а именно „липсата на 

осигурени лица и лица, получаващи плащания от фонда, в продължение на една година“ 

превръща КФН от надзорна институция във форма на държавен административен контрол, 

който да санкционира частно-правни субекти, ако те не започнат или реално не 

осъществяват такава дейност в посочен от закона срок. Последното се определя от пазарната 

конюнктура, която следва да бъде държавно надзиравана, но не и дирижирана. Издаденото 

разрешение само удостоверява, че съответното ПОД има необходимия капацитет да 

осъществява такава дейност. Въвежданите нови изисквания наподобяват несвойственото 

поемане от страна на ПОД пред КФН на ангажимент за постигане на определен планов 

бизнес резултат – осигурени лица и плащания във всяка една година. Липсата на осигурени 

лица в ДПФ през една определена година може да се дължи на законоустановената 

възможност за прехвърляне във фонд, управляван от друго ПОД, или прехвърляне към 

пенсионните схеми на институциите на ЕС (за ДПФ-ПС). Липсата на лица, получаващи 

плащания от фонда в продължение на една година, може да е в резултат на отлагане на 

пенсиониране, с цел ОЛ да акумулира по-голям капитал,  и/или в резултат на предвидените 

в закона завишени условия за пенсиониране в съчетание с възрастовата структура на лицата, 

осигурени във фонда. Ограничаването на ранното пенсиониране, респ. неговото отлагане за 

по-късен момент, е свързано с удължаването на трудовоактивния, респ. осигурителен 

период, който захранва осигурителните системи с приходи. Ето защо липсата на лица, 

получаващи плащания от фонда не може да се тълкува еднозначно като негативен 

показател. 

Липсата на осигурени лица и лица, получаващи плащания от фонда, в продължение на 

една година не е показателно за наличието на капацитет на ПОД да осъществява ДПО. А 

лицензът се предоставя именно за наличието на такъв капацитет, а не за постигането на 

едногодишни бизнес резултати. 

 

Относно § 100 

100.1. Чл. 227а – предложението на вносителя да отпадне. 

Мотиви: Като тези посочени по-горе.  
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Относно § 101 

101.1. Чл. 228, т.4 – да не се изменя. 

101.2. чл.228, т 5 и т. 7 – да не се отменят. 

Мотиви: виж мотивите по чл.143, ал.2 и чл.144а. 

 

Относно § 102 

102.1 Чл. 229, ал. 4 (досегашна ал. 2) - предложената с проекта промяна да отпадне.. 

Мотиви: Като посочените по-горе. 

 

Относно § 104 

104.1. Чл.235, ал. 3 – Тази разпоредба задължава пенсионноосигурителното дружество 

да върне на осигурителя вноските за лицата, за които към момента на получаването на 

средствата не е постъпило съгласие за осигуряване в ДПФ. Както бе посочено и по-горе в 

коментарите относно по чл. 211, ал. 1 от проекта, това изискване е ненужно и по-скоро 

накърнява интересите на осигурените лица.  

 

Относно § 106 

106.1. чл.237, ал.1, т.4 – да не се изменя. 

Мотиви: виж мотивите по чл.143, ал.2 и чл.144а. 

 

106.2. Чл. 237, ал. 1, т. 6. – предложението направено с проекта да отпадне. 

Мотиви: В посочената разпоредба се предвижда изискване ПОД да посочи в договора, 

“че на осигуреното лице или лица не се гарантира доходност или запазване на пълния 

размер на внесените от тях средства“. Договорът затова е двустранно правоотношение, за да 

могат страните да се договарят. Той определено не е и не бива да бъде информационна 

брошура. Самата формулировка “не се гарантира доходност” не е обективна. Предвид 

разделението на активите на ПОД и на ФДПО, както и ежедневната оценка на активите на 

ФДПО, ПОД винаги гарантира доходност (била тя положителна или отрицателна).  

 За първи път с този Законопроект (в § 158, ал. 2, ПЗР) е въведена нова правна 

конструкция, като въпреки новите разпоредби на самия закон, е предвидено определени, 

отменени разпоредби, да продължат да имат действие в редакцията им до изменението на 
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закона. Това означава, че макар и отменени, определени разпоредби (относно пенсионните 

резерви, предвидени в КСО преди неговото изменение с този закон и в Наредба № 19 на 

КФН за реда за създаване на пенсионни резерви от ПОД, данъчните облекчения, предвидени 

в разпоредбите на чл. 160, ал. 4 и чл. 253, ал. 4 в редакцията им преди изменението с този 

закон) ще запазят своето действие и ще се прилагат наред с новите разпоредби на закона. 

Подобен подход е предпоставка за правен хаос, представлява трудност да се приложи 

законът, поради необходимостта да се прилагат, както новите, така и отменените разпоредби 

и без съмнение е в противоречие с правилата за съставяне на законопроект. 

Има и много други неща, които ПОД не гарантира (наличието на определен брой 

офиси на определена територия за определен период от време и т.н.). Означава ли това, в 

договора всички негаранции да бъдат изброени? Притеснително е прозиращото в проекта 

желание на вносителя  основните документи по ДПО да се превърнат в негативни списъци: 

какво ПОД не може, не трябва, и не прави. 

 

Относно § 113 

113.1. Чл. 245 -  предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Съвсем необяснимо, при липса на ползващо лице, респ. наследници по закон, 

средствата се прехвърлят в държавния бюджет. Предвид доброволното участие на лицето 

във фонда за ДПФ, останалите след неговата смърт средства, за които няма ползващи лица 

или законни наследници следва да се прехвърлят към резервите на фонда, свързани с 

обезпечаване плащанията към осигурени лица и пенсионери на същия фонд, в който лицето 

е участвало, защото това лице е част от съвкупността доброволно осигурени лица, които 

солидарно носят риска от преживяване. 

Съгласно проекта ползващо лице може да получава средства само при смърт на 

осигурено лице, но не и при смърт на пенсионер. При смърт на пенсионер средствата са 

дължими към наследниците, като ползващото лице е изключено. Липсват разумни 

аргументи в подкрепа на такова изключване на ползващото лице в зависимост от статуса на 

наследодателя: осигурено лице или пенсионер. 

В ЗИДКСО са предвидени и редица изменения, касаещи уредбата на правата на 

наследниците, както в допълнителното задължително, така и в допълнителното доброволно 

пенсионно осигуряване. 

Прехвърлянето на тези средства към държавния бюджет по никакъв начин не 

кореспондира с доброволния характер на осигуряването в Доброволен пенсионен фонд. В 
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случаите, когато ПОД изплаща пенсии пожизнени пенсии и/или срочни пенсии с гарантиран 

размер, средствата на лицата не посочили ползващи лица, съответно лицата които нямат 

законни наследници, следва да се споделят с общия пенсионен риск от надживяване, така че 

най-естественото им предназначение и място е в техническите резерви. Такова решение би 

било най-близко до волята на лицата с оглед избора им да се осигуряват в Доброволен 

пенсионен фонд.  

 

113.2. Чл. 245, ал. 3 -  изразът „държавния бюджет” да се замени с „техническите 

резерви“. 

Мотиви: По повод осигурителните рискове, осигуреното в ДПФ лице е солидарно с 

лицата, участващи заедно с него в ДПФ, а не с държавата. Затова, когато в случаите по чл. 

245, ал. 3 няма ползващи лица и наследници по закон, дължимите средства следва да се 

прехвърлят в техническите резерви, а не в държавния бюджет. 

Аналогично в чл. 245, ал. 3, включително - осигуряването в ДПФ е доброволно и не е 

обвързано по никакъв начин с държавата, затова средствата не трябва да се прехвърлят в 

държавния бюджет.  

 

113.3. Относно: Чл. 245, ал. 5 - изразът „държавния бюджет” да се замени с 

„техническите резерви“. 

Мотиви: като посочените по-горе. 

 

 Относно § 114 

114.1. Чл. 246, ал. 2 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: Изискването, очакваната продължителност на живота да не може да бъде по-

голяма от определената в биометричните таблици (които подлежат на одобрение от КФН), 

би могло да послужи като основание на КФН да не позволи разработването на пенсионни 

продукти, съобразени със специфичната за фонда възрастова структура и жизнен цикъл на 

осигурените в конкретния фонд лица. 

 

Относно § 115 

115.1. Чл. 247, ал. 2 - предложената с проекта промяна да отпадне. 
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Мотиви: Съгласно проекта Инвестиционната политика на фонда е издигната в ранг на 

допълнителен устройствен (инвестиционен) правилник на фонда и несъгласието с неговата 

промяна (непроизтичаща от промени в нормативната база) може да бъде причина за 

прехвърляне на ОЛ в друг ДПФ. Пред вид динамичния характер на инвестиционния процес, 

с проекта се създават предпоставки за продължителни практически разногласия и спорове за 

това, доколко една промяна в инвестиционната политика е продиктувана от изменение в 

нормативната база, или е направена с цел защита интересите на осигурените лица. 

Независимо, че промяната може да е в тяхна полза, осигурените лица биха били 

провокирани на чисто формално основание да се прехвърлят в друг ДПФ (което няма по 

необходимост връзка с постигането на положителен ефект за тях).  

 

Относно § 118  

118.1. Чл. 251, ал. 2 - предложената с проекта промяна да отпадне.  

Мотиви: С новия текст лимитът се увеличава от 10 % на 20 %, което съществено 

увеличава възможността инвестиционният портфейл да има висок риск от концентрация.  

 

118.2. Чл. 251, ал. 11- Предлагаме текстът да бъде променен по следния начин: 

„Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, могат да бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро, с 

изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени 

хеджиращи сделки, съгласно чл. 179б.” 

Мотиви: Аналогични на тези, посочени в коментара към чл. 178, ал. 15 от проекта – от 

значение за равнището на валутния риск в портфейлите на пенсионните фондове е 

нехеджираната валутна позиция, а не просто абсолютният обем на активите, деноминирани 

в чуждестранна валута. 

 

Относно § 123  

123.1. Чл. 256, ал. 1, т. 3 и ал. 2 - предложената с проекта промяна да отпадне. 

Мотиви: С проекта се предлага инвестиционната такса да се определя като 10 на сто 

от годишния доход от инвестиране на средствата на фонд, като отново с наредба на КФН 

ще се определят редът и начинът за изчисляване и превеждане на таксата. 
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Въвеждането на понятието „годишна доходност“ по отношение на инвестиционната 

такса не кореспондира с ежедневната оценка на активите и ежедневната доходност, 

разпределяна по индивидуалните партиди. В случай че предложението на МФ се приеме, 

ПОД следва да преминат към годишно разпределение на дохода от инвестиции по ИП. 

 

Относно § 124 

124.1. Чл. 257, ал. 1, т. 1 и т. 3 - предложената с проекта промяна да отпадне.. 

Мотиви: Предвижда се значително ограничаване на видовете допълнителни такси 

събирани при осигуряване в доброволните пенсионни фондове. Предлага се отпадане на 

таксата за прехвърляне, както и на таксата за предоставяне на извлечение повече от веднъж 

годишно. С предлаганата промяна МФ тества чувствителността на ПОД към корекция на 

таксите в ДПФ. Таксата при прехвърляне трябва да играе роля на възпиращ фактор за 

произволни движения между фондовете, а таксата за предоставяне на информация следва да 

е резултат от пазарната конкуренция.  

 

Относно § 142 

142.1. Чл. 344 

Чл. 344, ал. 1, т. 13, б. „в“ до б. „е“, т.16, т.18, т. 19 – предлаганите с проекта промени 

да отпаднат.  

Мотиви: Независимо, че частично е ползван КЗ, буди недоумение обстоятелството, че 

МФ предлага в Законопроекта да се възлага на външни независими експерти оценки в 

области, в които именно КФН трябва да е експертно осигурена на най-високо ниво! 

Нейно законово задължение и основна роля е да регулира и надзирава небанковия 

финансов сектор, като има значителни правомощия. С цел качествен и ефективен контрол 

ПОД плащат на Комисията такси за надзор. Остава неясен въпросът, за какво се заплащат 

тези такси и каква е ролята и отговорността на регулатора, ако ПОД трябва отделно да 

заплатят за назначаване на външни независими експерти в определени области, в които 

КФН е длъжна да разполага с административен капацитет и ефективно да регулира и 

надзирава небанковия сектор и в частност този на допълнителното пенсионно осигуряване. 

Това предложение е абдикиране на КФН от основната й функция и отговорност. Отделно, 

регулаторът организира изпитите за актюери и издава сертификати за тяхната 

правоспособност, затова може би водеща за предложенията в т. 13 (б. „д“ в частност) е била 
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презумпцията, че експертите на КФН не са „независими“, което още повече 

компрометира Законопроекта.  

Както вече коментирахме, особено фрапантна е т. 13, б. „в“ (външен независим експерт 

за оценка на риска на отделна инвестиция), което е в противоречие с Директива 2003/41, 

доколкото чл. 18, ал. 1, б. „б“ изисква оценката на активите на ФДПО и начина им на 

инвестиране да се извършва на ниво цялостен портфейл, а не за изолирана инвестиция. В 

тази връзка Европейският съд по правата на човека е приел за допустима жалба срещу 

наложена от КФН принудителна административна мярка, касаеща отделна инвестиция на 

ФДПО. 

Извън това, част от предложенията по т. 13 (одитор и външен експерт за оценка на 

активите) преповтаря чл. 18, ал. 2 от ЗКФН като в крайна сметка не е ясен и компетентният 

орган, който може да упражни това правомощие. Част от останалите по т. 13 ПАМ нямат 

аналог при други финансови институции (банки, ИП и УД), а регулирането на сходни 

обществени отношения предполага аналогичен законодателен подход. Новата т. 18 се 

поглъща частично от чл. 344, ал. 2, т. 1 и 2, не е посочен максимален срок за тази забрана, а 

и не е известно за времето на нейното действие кой ще изпълнява съответните функции, как 

евентуално ще се осигурява кворум и мнозинство за вземане на решения и т.н.  

Новата ал. 9 предвижда делегация за наредба на КФН за реда и начина на назначаване 

на лицата по ал. 1, т. 13. Това е вид ПАМ, следователно от една страна се прилага чл. 23 от 

Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) (основания за налагане на 

ПАМ, техния вид, компетентни органи и начина на прилагане се определят в закон), от 

друга страна - реда по налагането им е детайлно разписано в общия Административно - 

процесуален кодекс (АПК), доколкото в КСО няма особени правила за процедурата. Поради 

това предложението противоречи на основни принципи на административния процес и не 

следва да се приема. 

 

 

Относно § 145, § 146, § 147, § 148 

БАДДПО не  подкрепя завишаването (на минималния и максималния размер) на 

глобите и имуществените санкции. Това в съчетание с факта, че приходите от глоби и 

имуществени санкции (чл. 28, ал. 1, т 4 от ЗКФН) постъпват в бюджета на КФН, крие риск 

от безпрецедентна наказателна репресия и административен произвол спрямо ПОД. 
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145.1. Чл. 351, чл. 352 и чл. 353  

Същественото завишаване на размера на глобите не означава по-строг, а по-

доходоносен финансов надзор. Когато очевидно броят на нарушенията не нараства 

достатъчно много, за да обезпечи покриване разходите на КФН, законодателят прибягва до 

увеличаване размера на самите глоби, така че в крайна сметка да се получат планираните 

приходи на КФН от наложени санкции. Предлаганото изменение още веднъж показва, че 

КФН все още не е изживяла своя „ревизорски“ подход, наблюдаван в началното развитие на 

всяка финансова надзорна институция от такъв ранг. 

Прави впечатление, че размерът на тези санкции е по-висок отколкото размера на 

аналогичните санкции, предвидени в Кодекса за застраховането и Закона за кредитните 

институции. В същото време, законодателят изглежда не е отчел обстоятелството, че 

предоставянето на невярна информация може да се дължи на техническа грешка, а не на 

умисъл от страна на отгворните лица. 

С оглед на горното, считаме, че размерът на санкциите по чл. 351, ал. 4 и 5 следва да 

бъде намален, като се предвидят привилегировани състави в случаите, когато нарушението е 

извършено при условията на небрежност, а не на умисъл. 

 

145.2. Чл. 353а - думите „едномесечен срок от влизането в сила на наказателното 

постановление“ да се заменят с „14 дневен срок от поканата за доброволно изпълнение“. 

Окончателните решения на административните съдилища не се съобщават със 

съобщение, поради това не е редно да тече лихва за забава, ако лицето не е уведомено за 

задължението. 

 

Относно § 149 

149.1. § 1, ал.2, т.4, б. „е“ от ПЗР на КСО - текстът да отпадне. 

Мотиви: виж мотивите по т. 7 от Общите бележки 

 

149.2. § 1, ал.2, т.9 от ПЗР на КСО - Текстът да не се изменя. 

Мотиви: Като се има предвид факта, че дружествата подават над 30 ежедневни 

справки до надзорния орган, за период от 3 години е много вероятно да са налице 3 

нарушения на една норма, които могат да бъдат на практика безвредни грешки в справките. 

Новият чл.122е, ал.2 предвижда това като основание за отнемане на лиценза на дружеството 
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въз основа на преценка за целесъобразност, а новият чл.149, ал.2 предвижда заместник 

председателят в такъв случай да отнеме разрешението за управление на фонд пак по 

целесъобразност. Самите решения по целесъобразност противоречат на чл.8 от 

Конституцията на Република България. Затова не трябва с предложението по тази точка да 

се разширява приложното им поле и да се създават корупционни правомощия. Виж 

мотивите по т. 7 от Общите бележки. 

 

Относно § 151 – да отпадне във връзка с предложението ни по § 51. 

 

Относно § 152 

В ал. 1 се цитира ал. 3, каквато не съществува. 

 

Относно § 153 и § 154   

С проекта се предвижда се КФН да приеме множеството наредби по приложението на 

новия КСО в рамките на 1 година от неговото обнародване. Същевременно в § 154, ал. 1 се 

дава 6-месечен срок от влизане на закона в сила, в който заварените ПОД да приведат 

дейността си с новите законови промени и с бъдещите наредби на регулатора. Липсват 

гаранции, че тези подзаконови актове ще бъдат приети своевременно, за да имат ПОД 

възможност да приведат дейността си в съответствие. За пример, наредбата на КФН 

съгласно делегацията на чл. 137, ал. 3, изр. 2 във вр. с чл. 124а от действащия КСО (от 

август 2015 г.) все още не е предложена за обществено обсъждане и приемане вече повече от 

9 месеца. Наредбите трябва да се представят за обсъждане преди влизане в сила на този 

проект, особено наредбата по чл.121в, ал. 26 за капиталовите изисквания и границата на 

платежоспособност. 

 

Относно § 156  

Някои ПОД предлагат и изплащат пожизнени пенсии от ДПФ и в момента, поради 

което е неоправдано повторното им лицензиране. Мотивите са подробно посочени по-горе.  

 

Относно  §158  

В § 158, ал. 5 от ПЗР изразът „държавния бюджет” да се замени с „техническите 

резерви“. 
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Мотиви: Същите посочени по-горе. 

 

Относно § 159 

В § 159 се предвижда всички заварени членове на управителни/контролни органи и 

прокуристи на ПОД да представят документи пред КФН и да минат на одобрителен режим 

в 2-месечен срок от влизане на закона в сила. Това е прекомерно увеличаване на 

административната тежест и форма на прелицензиране, което няма логично обяснение, 

особено по отношение на съществуващите и досега изисквания към тях. След като са били 

одобрени и при последващия контрол на КФН (за което тя е задължена) не е установено 

нарушение на законовите изисквания от тях, няма логика да минават на повторно 

одобрение. Такова би могло да има само в частта на нови изисквания, в противен случай се 

поставят въпроси за ефективността на надзора, упражняван от КФН през годините. 

 

Относно § 161 

Предлагат се промени в ЗКФН, с които се дава право на Заместник-председателя да 

предявява редица съдебни искове срещу ПОД, един от които е за обявяване на нищожност 

на техни сделки, което е безпрецедентно за други финансови институции под надзора на 

КФН. Поради това предлаганите промени трябва да отпаднат. . 

 

Предложение 

Относно извършването на поправка във  формулата за намаляване на пенсията от ДОО 

при осигуряване в УПФ в ЗИДКСО да се създаде нов параграф със следното съдържание:  

 

Чл. 70, ал.7 да придобие следната нова редакция:  

„(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен 

фонд спрямо общия осигурителен стаж, индивидуалният им коефициент се намалява 

пропорционално на намалението на приходите на фонд "Пенсии" в резултат от 

осигуряването в универсален пенсионен фонд по ред, определен с акт на Министерския 

съвет.“ 

Мотиви: Възстановяване на първоначалния смисъл на текста на чл.127, ал.3. 

Принципът, че колкото процента от общия принос в ДОО и УПФ осигуреното лице внася 

само в УПФ, а не във фонд „Пенсии“, с толкова трябва да се намали пенсията му от фонд 
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„Пенсии“ е вложен в чл.127, ал.3 при приемането му през 1999 г. Това е принципа на 

обикновеното обезщетение – колкото процента не си внесъл, толкова процента да не 

получиш като пенсия. Това е принципа на пропорционалността и справедливостта.  

Но поради две съществени изменения в осигуряването през годините след приемане на 

текста, той вече не отговаря на принципа на справедливостта и пропорционалността. През 

2000 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ е в размер на 32 на сто и е практически 

равна за различните групи осигурени лица, а бюджетните субсидии за фонд „Пенсии“ са 

незначителни. Затова ако се раздели вноската за УПФ на общата вноска за УПФ и фонд 

„Пенсии“ за трета категория труд, както предвижда досегашния текст на практика се 

получава принципа на пропорционалността.  

Първото съществено изменение, което нарушава принципа на пропорционалността е 

намаляването на осигурителната вноска от 32 % (чл.5, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2000г.) на 12,8 

% и въвеждане на данъчно субсидиране в размер на около 20%. (Това беше направено с цел 

повишаване на събираемостта, защото косвените данъци имат по-висока събираемост 

спрямо преките вземания, каквито са осигурителните вноски.) Понастоящем вноската 12,8 

% допринася само за 36,06 % от приходите на фонд „Пенсии“. Останалите 65,94% от 

приходите на фонд „Пенсии“ не са отчетени във формулата! Забележете, формулата е за 

изчисляване на намалението на цялата пенсия. Следователно, за да е правилна, тя трябва да 

включва всички приходи на фонд „Пенсии“. Изчислението по формулата сега е 5%/17,8 %= 

намаление на пенсията с 28%. Тоест УПФ е взело 28% от приходите от осигурителни 

вноски, следователно с толкова да се намали цялата пенсия. Обаче УПФ не е взел никаква 

част от данъчните постъпления на фонд „Пенсии“, които пак се внасят от същите 

осигурени/данъчнозадължени лица. Защо тогава цялата пенсия да се намалява с 28% след 

като почти две трети от нея е за сметка на данъчни постъпления? Справедливо е да се 

изчисли колко са приходите за УПФ спрямо всички приходи на фонд „Пенсии“, за да може с 

този процент да се намалява цялата пенсия. 

Второто, обезсмислящо формулата обстоятелство е, че тя все още предполага, че 

вноските за различните категории лица са почти еднакви на тези от трета категория. Но това 

вече не е така. Вноската за лицата по чл.69 от КСО (военни, полицаи) беше увеличена на 

35,8%. 5% вноска за УПФ вече е само 12,3% от общата вноска на тези лица. Тогава защо 

тяхната пенсия да се намалява с 28% все едно те внасят вноска от 12,8 като трета категория 

труд? Пропорционалното изчисление за тези лица трябва да е следното 5% вноска за УПФ 

да се раздели на общото участие на лицето в УПФ и фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", 
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което е 5% вноска за УПФ +35,8% вноска за фонд „Пенсии“ по чл.6, ал.1, т.2, б. „б“ от КСО 

+ 16 % субсидия по чл.3, ал.3 от ЗБДОО за 2016г. във вр. с чл.21, т.4 от КСО. Това е равно 

на 8,8 %! Вноската на това лице в УПФ е 8,8 % от общата му вноска! Но поради остарялата 

формула, вместо със справедливите 8,8 % пенсията му ще се намали с 28%, защото 

формулата не отчита, че лицето има осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ не 12,8%, а цели 

35,8% и освен това данъчен принос от още 16 %! 

Формулата по чл.70, ал.7, тогава по чл.127, ал.3, е била правилна към момента на 

създаването си. Но след промяната на нивото на вноските за различните категории лица и 

след въвеждането на значително бюджетно субсидиране тя не отчита правилно участието на 

лицата в осигурителната система. Формулата трябва да може да отчете новите различни 

нива на вноските – 35,8% за полицаи, 15,8 за работещите при условията на І и ІІ категория 

труд и особено данъчното участие на всяко осигурено лице в приходите на фонд „Пенсии“, 

което за настоящата година е близо 5 млрд. лв.  

По още един още по-очевиден начин може да се обясни, че сегашната формула не 

отговаря на принципа на реципрочността. Общите приходи на всички универсални 

пенсионни фондове всяка година са около 10% от приходите на фонд „Пенсии“. Тогава по 

какви закони на математиката намалението на пенсиите от фонд „Пенсии“ трябва да е с 

28%, а не с реципрочните 11%? 

След като намери среден процент на намаляване на индивидуалния коефициент за 

всички години на участие на лицето в УПФ трябва да се намери какъв е периода на участие 

в УПФ и какъв е периода на участие само в ДОО преди 2001 г., за които години 

индивидуалния коефициент на лицето не трябва да се намалява. За тази цел трябва да се 

изчисли съотношението на годините участие в УПФ към годините общ осигурителен стаж 

на осигуреното лице и след това този процент да се умножи по средния процент на 

намаляване на индивидуалния коефициент за годините на участие в УПФ. Така се взема 

предвид, че за всички години преди 2001г., не е съществувало осигуряване в УПФ и 

следователно за този период индивидуалния коефициент на осигуреното лице не трябва да 

се намалява заради участие в УПФ. 

 

В заключение на настоящото становище, БАДДПО е длъжна да заяви още 

веднъж своята позиция, че счита за необходимо и настоява всички промени в КСО да 

бъдат извършени след широко обществено и институционално обсъждане и след 

приключване на предстоящия преглед на активите на ФДПО, когато ще са ясни 
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резултатите от него. Разбирането на членовете на БАДДПО е, че съществени 

законови промени, като предложените, следва да се разгледат при възможно най-

широк обществен дебат и с участието на широк кръг експерти по осигурителни 

отношения. Това се налага както от значимостта на обществените отношения, 

свързани със социалното осигуряване, така и поради спецификите на социално-

осигурителната материя, които вносителите не са взели предвид, като социалните 

цели на съществуващи разпоредби, които в немалко случаи неоснователно отменят и 

специална терминология на Кодекса за социално осигуряване (КСО).   

 

БАДДПО, 

Прието с решение на 

УС на БАДДПО на 18 май 2016 г. 


