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FIAP was created in May, 1996. The legal status of this international institution was granted
on 29th June 2004 in the city of Montevideo by Supreme Decree Nro 801, issued by the Uruguayan Ministry of Education and Culture. It currently has twenty-one “full members” in the
same number of countries and eleven “collaborating members.”
The “full members” are associations, federations, chambers or other institutions that represent
the interests of the pension industry in the country concerned. The following countries are
represented in FIAP: The Dutch Antilles, Argentina, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Colombia, Costa
Rica, Chile, El Salvador, Spain, the Russian Federation, Honduras, Kazakhstan, Mexico, Panama, Peru, Poland, the Dominican Republic, Ukraine, Uruguay and Venezuela. The number
of workers in the associations and institutes belonging to FIAP totals 117,970,770 as of June
2007, and over 658 thousand million dollars have been accumulated in their respective individual accounts.
The “collaborating members” are mainly companies that provide services and products to
the pension fund management industry and currently include Barclays Global Investment;
BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital; Fidelity Investments Institutional Services;
Gartmore Investment Management; JP Morgan Asset Management; Larrain Vial Corredora de
Bolsa; Pictet & Cie.; Pioneer Investment; Schroder Investment Management and State Street
Global Advisor.
The main objectives of FIAP are:
 To contribute to the success of the new pension systems based on individual funding and
private management (in other words, to achieve the consolidation and perfecting of these
systems in the countries that adopt them).
 To promote reforms to pension systems that lead to the adoption of pension programs
based on individual funding and private management (in other words, to encourage the
creation of new markets for pension fund management.
In order to achieve these objectives, FIAP has undertaken intense activities that include the
holding of Seminars, Conferences, Workshops and Round Tables, the producing of specialized publications and the creation of a Web site, plus permanent contact with international organizations and the authorities of the different countries, support for its members in promoting
improvements to the regulations of the respective countries, participation of its Chairman and
Steering Committee in propagating the activities of the new, individually funded systems, the
drafting of documents to answer the criticisms faced by such systems and the preparation of
Guidelines to assist in designing better regulations for individually funded systems.
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Уважаеми дами и господа,
За мен е голяма чест и удоволствие да се обърна към вас от мое и от името на членовете на Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ от страниците на първия юбилеен алманах, който се издава във връзка с 10-годишнината от нейното учредяване. Началото на
дейността по допълнителното пенсионно осигуряване беше поставено през 1994-1995 г. с учредяването на
първите пет доброволни пенсионни фонда, които през 1997 г. взеха решение за създаването на БАДДПО. И
сега, в дните на юбилея, не можем да не се обърнем с благодарност към учредителите.
Вече е признато, че една от най-значимите, може би и една от най-успешните реформи, провеждани в България в периода на прехода към демокрация и пазарна икономика, е реформата в областта на пенсионното
осигуряване и ние се радваме, че пенсионносигурителните дружества са тези, които на практика осъществиха и осъществяват най-важната и най-мащабната част от пенсионната реформа - изграждането и
функционирането на втория и третия стълб на пенсионната система.
Създаването на БАДДПО е важен етап в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване, защото именно консолидацията на дейността и на експертния потенциал на нововъзникналите фондове даде
възможност на пенсионния бизнес чрез своята организация да участва във всички етапи от подготовката и
осъществяването на пенсионната реформа в страната, което от своя страна изигра изключително важна
роля в определянето на стратегията и целите на реформата, както и за качеството на новото законодателство в тази област.
Поглеждайки назад във времето, днес с удовлетворение трябва да отчетем, че през десетгодишната си история асоциацията успя да се изгради и утвърди като авторитетна, ценена и уважавана неправителствена
организация както в национален, така и в международен план. Най-важното постижение за мен и за моите колеги от управителните органи е, че през всичките тези години асоциацията ни обединява в себе си без
изключение всички пенсионноосигурителни дружества, развиващи дейност на територията на страната.
И в това се крие силата ни. Единението, общите действия, етичните норми във взаимоотношенията между
членовете, конструктивният и професионално обоснованият диалог с държавните и обществените институции и партньорите са основните черти на организационния облик на асоциацията. Всички ние се радваме
и се гордеем, че БАДДПО не се ограничава в чисто представителни функции, а че е работеща институция
с висок управленски, административен и организационен капацитет, принос за което имат всички нейни
членове.
Сега, когато България вече е член на Европейския съюз, когато БАДДПО е активен участник в международните организации и форуми на пенсионните фондове, пред нея има нови предизвикателства и тя си поставя
нови цели. Една от най-важните от тях е да осигурим по-нататъшното успешно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в страната, да утвърждаваме и да усъвършенстваме основните принципи и философия на съвременния български пенсионен модел и да популяризираме постиженията и резултатите от
неговата реализация както в рамките на европейското семейство, така и извън него. Разбира се, и занапред
БАДДПО ще преследва още по-активно и настойчиво своите традиционни цели на текущата си дейност усъвършенстване на нормативната база, подобряване работата на пенсионноосигурителните дружества членове на асоциацията, издигане на качеството и разширяване на експертния потенциал на кадрите, работещи в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, повишаване ефективността в управлението на
активите на пенсионните фондове в интерес на осигурените в тях лица, разширяване обхвата на допълнителните пенсионни фондове с приоритетно внимание към доброволното пенсионно осигуряване, повишаване
на осигурителната култура във всички слоеве на обществото, издигане ролята на пенсионните компании
като национално значими институционални инвеститори и увеличаване приноса им за социално-икономическото развитие на България.
Надявам се искрено, че страниците на този алманах ще потвърдят думите ми и ще ви дадат допълнителна
представа за нашата организация и за нейната дейност!
Д. ик. н. Никола Абаджиев,
председател на БАДДПО
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Георги Първанов, президент на Република България
Високо ценя усилията и ролята на Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване за подготовката и провеждането
на българската пенсионна реформа.
Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика
Уважаеми господин Абаджиев,
за мен е удоволствие да ви поздравя с навършването на 10 години от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Като министър на труда и социалната политика високо оценявам
вашата роля при провеждането на пенсионната реформа. Благодарение на активното ви участие Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване допринесе модернизацията на българския пенсионeн
модел да протече в пълно съответствие с утвърдилите се международни практики.
Уверена съм, че БАДДПО е един от факторите днес да имаме развит сектор за допълнително пенсионно осигуряване,
функциониращ в условията на модерно законодателство, професионализъм и лоялност от страна на пенсионноосигурителните дружества.
От самото си създаване БАДДПО работи за изграждане на широко обществено доверие в институциите и дейността
по допълнителното пенсионно осигуряване. Така вие защитавате интересите на осигурените лица и те спокойно могат да планират бъдещето си. Динамичното възходящо развитие на сектора в последните години е доказателство за успеха от положените усилия.
За изминалите 10 години успяхте с лекота да преминeте през етапа на своето институционално изграждане и днес сте един от най-важните партньори на българското правителство при провеждане на държавната пенсионна политика. Уверявам ви, че сега, в условията на
европейско членство и в контекста на новите предизвикателства, ние още повече разчитаме на вашата подкрепа. И не се съмнявам, че заедно
ще съумеем да постигнем нашата обща цел - да осигурим достойни старини на нашите майки и бащи.
Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор		
По случай 10-годишния юбилей на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
искам да поднеса своите поздравления към всички нейни членове - пенсионните дружества, за големия принос за развитието и утвърждаването на един нов за страната ни пазар. В годините на прохождането на бранша създаването
на Асоциацията на пенсионните фондове изигра и продължава да играе роля на обединител на бизнеса и неоспорим авторитет при решаването на много дискусионни въпроси, които възникват в хода на прилагане на тази нова материя.
Специално поздравявам и председателя на БАДДПО г-н Никола Абаджиев за положените усилия за утвърждаване на
положителния образ на асоциацията в общественото пространство.
Надявам се ползотворното сътрудничество и добрите взаимоотношения между Комисията за финансов надзор и
браншовата организация да продължат да се развиват в името на благополучието на милионите осигурени българи с
цел изграждането на стабилен и устойчив пазар на допълнителното пенсионно осигуряване.
Д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика
Уважаеми г-н председател,
за мен е особено радостно да се обърна към вас и вашите членове по повод десет години от създаването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Времето тече за някои бързо, за други бавно.
Малко или много са десет години за съществуването на една организация, която се ангажира да работи в толкова
важна обществена сфера, каквато е социалното осигуряване? За всички, които сме участвали в пенсионната реформа, това време мина бързо. Защото то беше трудно, спорно, отговорно и много динамично. От създаването си на 12
септември 1997 г. досега вашата организация си беше поставила цели, които със завидно постоянство преследваше.
Вие искахте да обединявате, да подпомагате, да отстоявате и представлявате вашите членове и го постигнахте. Вие
искахте да имате общи действия, единение и етични норми на взаимоотношения и го постигнахте. Вие искахте да водите конструктивен и професионален диалог с държавните институции и организации и го постигнахте. Искахте да
имате биографията на надежден и значим партньор и това е безспорен факт. За тези десет години членовете на асоциацията се превърнаха
в източник на познанието, икономическия успех и обществения авторитет. Тръгнахте и по пътя на международната известност и признание.
Желая на БАДДПО в следващите десет години да поеме нови предизвикателства. Да работи за по-нататъшното успешно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в страната, да популяризира основните принципи и резултати от реализацията на съвременния български
пенсионен модел както у нас, така и в обединената европейска общност. С вашите усилия нашият осигурителен модел стана обществено
признат, пожелавам ви с още по-голям успех да го направите експортен модел, който да носи запазената марка „България”.
Доц. д-р Йордан Христосков, управител на НОИ
Десетата годишнина от създаването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е чудесен повод да поднеса искрените си поздравления към колегите си за тяхната чудесна работа и за постигнатите от тях забележителни резултати в капиталовата част на пенсионната система. Защото нека само си
припомним как по времето на финансовата и банковата криза през 1997 г., без специална законова рамка „младите”
дружества съхраниха този нов, току-що проходил бизнес в България. Днес мащабите на частната пенсионна индустрия в страната са огромни, огромни са и възможностите й.
Всичко това стана възможно благодарение на доброто публично-частно партньорство и основателно България се
посочва като страна, изградила една от най-модерните тристълбови пенсионни системи в Европа. Днес българските
граждани имат правото на избор за старините си, имат сигурност за своите спестявания, имат перспективи.
Честита кръгла годишнина и на добър час!
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Кои сме ние
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Б

ългарската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ е неправителствена
организация, създадена на 12 септември
1997 г. и регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Нейни
учредители са първите пет доброволни
дружества, които започват дейността си
през 1994-1995 г. Към момента в асоциацията членуват всичките девет лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността по допълнителното
пенсионно осигуряване на територията на
България и управляващи 27 доброволни,
професионални и универсални пенсионни
фонда.

системи, които да бъдат в още по-голяма полза за осигурените лица.

Приоритети
•

•

•

Основни цели
•

•

•

•

•

да обединява, да подпомага, да отстоява и да представлява интересите на
своите членове в страната и извън нея;
да координира и да обединява усилията
на членовете си по всички въпроси от
общ интерес за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване;
да осигури по-нататъшното успешно
развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в страната;
да популяризира основните принципи и философия и резултатите
от реализацията на съвременния български пенсионен
модел както в рамките на
европейското семейство,
така и извън него;
още по-настойчиво и авторитетно да допринася
за развитието и реформирането на пенсионните
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•

осъществяване на дейност и оказване
на съдействие на държавните органи и
други институции по популяризиране на
допълнителното пенсионно осигуряване;
подготовка и даване на становища, както и участие в разработката на закони
и подзаконови актове, отнасящи се до
пенсионното осигуряване;
повишаване квалификацията на кадрите
и реализирането на образователни програми за различните слоеве на населението по проблемите на пенсионното
осигуряване;
изучаване на международния опит,
активно участие в работата на международните организации и форуми; разширяване и рационализиране на сътрудничеството с водещите международни
финансови институции, активно участие
в дейността на Международната
организация на асоциациите
на пенсионните фондове;
• по-нататъшно организационно и институционално
укрепване, развитие и утвърждаване на дейността
на организацията.
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Живот в снимки

БАДДПО е домакин на международна конференция „Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем”, организирана съвместно с Международната федерация
на администраторите на пенсионни фондове. По същото време
се проведе и Генералната асамблея на FIAP
/май - юни 2007 г. , кк Златни пясъци, Варна/

Гилермо Артур, президент на FIAP, и д.ик.н. Никола Абаджиев /вдясно/, председател
на БАДДПО, в активна дискусия

Годишна среща на FIAP /2005 г., Сантяго, Чили/
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Като признание за значителните постижения на България в областта на пенсионната реформа
през февруари 2005 г. София станa домакин на международна конференция /организирана от
USAID и БАДДПО/, във фокуса на която беше философията на предприетата от страната реформа
в пенсионното осигуряване

Сред лекторите е
Зорица Апостолска,
директор на Агенцията за осигурителен
надзор на Македония,
до нея са Гилермо
Артур, президент
на Международната федерация на
администраторите на
пенсионни фондове
/FIAP/, и д.ик.н.
Никола Абаджиев,
председател на
БАДДПО

Втора среща на членовете на софийската “ad
hoc” група на страните от Централна и Източна
Европа, февруари 2007 г., Будапеща, Унгария

БАДДПО е домакин на първата международна работна среща на председателите
на асоциации на пенсионни фондове на страните от Централна и Източна Европа.
Участват България, Словакия, Полша, Украйна, Унгария, Хърватия и Чехия /август 2006
г., София/. Учредява се софийската “ad hoc” работна група на страните от ЦИЕ
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Живот в снимки

Посещение на БАДДПО за представяне на българския опит в допълнителното осигуряване. Среща с представители на руския парламент, правителството и
Асоциацията на пенсионните фондове в Русия / 2006 г., Санкт Петербург, Русия/

Снимка за
спомен
след приятната разходка из
града
София Христова, изпълнителен директор на ПОД „Алианц България”,
в разговор с Хасан Адемов, председател на парламентарната комисия
по труда и социалната политика

И ние
можем да се
веселим
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Д.ик.н. Никола Абаджиев /вляво/, председател на БАДДПО, Ралица Гуглева, специалист в
асоциацията, и Петър Бояджиев, тогава председател на Държавната агенция за осигурителен
надзор, на конференция в Сантяго, Чили, през 2001 г.

Обмяна на опит в Полша, 2002 г.

Педро Корона,
бивш председател
на Международната федерация на
администраторите
на пенсионни
фондове, при
посещението си у
нас през октомври
2001 г. на среща
с Лидия Шулева,
тогава министър на
труда и социалната
политика

Годишните срещи на БАДДПО събират елита на обществото. По традиция
на тях асоциацията връчва голямата награда за актуално и професионално
отразяване дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, както и две
специални награди за активна журналистическа позиция и за обективност в отразяването. Освен ресорните журналисти с награди биват отличени и медиите
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Корифеите в пенсионното осигуряване:

България
върви по
правилен
път

Пенсионното осигуряване е глобален
проблем. Много страни от цял свят имат
сериозни затруднения със застаряващото
население, с дефицита в разходо-покривните системи и т. н. Ето защо много от тях са
тръгнали по пътя на пенсионните реформи.
Всички те търсят най-добрия и най-подходящия за тях модел. Затова се интересуват
от опита и резултатите на тези, които са
по-напред, от тези, които вече са започнали
реформите. Някои преосмислят това, което са
постигнали, търсят нови пътища за развитие и осъвременяване на извършените вече
пенсионни реформи. Днес почти никой не
поставя под съмнение съвременните характеристики и ефективността на българския
пенсионен модел. Категоричното доказателство за това е признанието на експерти от
световна величина, че България върви по
правилен път. Проблемът ни вече се състои
не в това, как да направим реформата си, а
как да развиваваме по-нататък пенсионния
модел, върху който сме стъпили.
Но нека се върнем назад във времето и
си припомним мотивите за извършване на
радикалната пенсионна реформа. Те бяха
ниските и почти еднакви пенсии /коефициент на заместване на дохода 25-27%/,
увеличаващите се осигурителни вноски и
в същото време намаляваща събираемост,

демотивацията за участие в обществената
осигурителна система, съпроводена с бягство
в сивата икономика, и не на последно място
растящите бъдещи задължения и очертаващите се огромни финансови дефицити. В тази
ситуация и при тези условия възприетата
философия на пенсионната реформа се изразяваше в запазване и осъвременяване на
солидарната пенсионна система като нейна
основна част и изграждането на допълващ
капиталов сегмент в две нови части - задължително допълнително и доброволно допълнително пенсионно осигуряване. Утвърден
беше нов класически тристълбов модел на
пенсионната система. Поставената крайна
цел е коефициентът на заместване на дохода
от трите стълба да достигне 70-80%, в т. ч.
от първия солидарен стълб - 40%, от втория
капиталов стълб - 20% и от третия капиталов стълб - 10-20%. Различни са оценките и
очакванията кога ще бъде постигната тази
цел. Резултатите обаче показват, че към тази
цел се движим с добри темпове. Неоспорим факт е, че допълнителното пенсионно
осигуряване на капиталов принцип се оказа
един от най-бързо развиващите се финансови пазари в България. А с ресурса, който
управляват, пенсионните дружества заеха
своето място на значими институционални
инвеститори в българската икономика. В нея
са вложени над 99% от активите на пенсионните фондове.
С приемането на законовата уредба на
пенсионната реформа през 1999-2000 г. и
създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор /ДАОН/, която да извършва дейността по лицензиране и надзор на
пенсионноосигурителния бранш, България
премина към пълноценно функциониране на
тристълбовия модел на пенсионно осигуряване, или така наречения „Модел на трикракото
столче”. Първият стълб е Държавното обществено осигуряване. То се осъществява от
държавата на база принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на
осигурените лица. Той е изграден на разходопокривен принцип - от вноските на работещите се изплащат пенсиите на пенсионерите.
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ПОК „Доверие”
Управителен съвет

Даниела Петкова
председател и
главен изпълнителен директор
Васил Яначков
Лъчезар Райчев
Георги Георгиев

Надзорен съвет

Иван Кокалов
председател
Румен Янчев
Нисим Царфати

Даниела Петкова,
главен
изпълнителен
директор

Да поговорим спокойно в бъдеще време
то на някого и да го привлечеш като клиент е трудно
и важно, но да съхраниш това доверие за дълги
години е още по-трудно и още по-важно. Единственият начин, към който ПОК „Доверие” се придържа,
за да постигне това дългогодишно партньорство с
клиентите си, е налагането на високи стандарти в
обслужването им.
Високият пазарен дял както по брой на осигурените лица, така и по размер на управляваните
активи определя и огромната отговорност, която
ПОК „Доверие” носи пред обществото. Стандартът
на живот след трудоспособна възраст и бъдещите
пенсионни доходи на над 1 200 000 души и техните
семейства зависят от това, как днес ПОК „Доверие”  
На 9 май 2007 г. Пенсионноосигурителна комуправлява техните пари за втора пенсия.
пания „Доверие” отбеляза своя 13-и рожден ден. През
Водена от тази отговорност, компанията
изминалите тринадесет години компанията израсна
следва балансирана инвестиционна политика, при
и се нареди сред най-големите финансови институкоято избягва високи нива на риск при инвестицииции в страната. Това стана възможно в резултат на
те, като приоритет е съхраняването на средствапрофесионалното й управление, базирано на иновации,
та и реалното им увеличаване, но в дългосрочен
дългосрочност на целите и приложение на най-добриплан. Към август 2007 г. ПОК „Доверие” си остава
те международни практики в областта на допълниединствената на пазара, която въведе официално в
телното пенсионно осигуряване.
своята инвестиционна политика социалната отгоОсновната цел, на която са подчинени всички
ворност, което означава, че компанията доброволдействия в управлението на ПОК „Доверие”, е удоно се отказва да реализира доходност, колкото и
влетворението на клиента. Всички работещи във
висока да е тя, от инвестиции, които са свързани с
фирмата  вярват, че клиентът е най-важният човек,
вредни за здравето на хората  производства и дейот когото зависи бизнесът, и подчиняват всички
ности, с емитенти, за които има съмнение относно
свои действия на това разбиране. Може би затова
произхода на капитала им или участие в корупцикъм 30.06.2007 г. броят на хората, избрали да станат
онни практики и т.н. Това е един от начините, по
клиенти на компанията, е 1 218 959 души, а размекоито ПОК „Доверие” дава своя
рът на управляваните активи е
принос към постигане на високи602.162 млн. лв.
София 1000
те стандарти, поставени пред
Всички работещи в комул. „Дунав” 5
България след присъединяването
панията вече знаят и вярват в
тел.: (02) 937 50 23, 980 69 52
й към Европейския съюз.
още нещо - да спечелиш довериефакс: (02) 980 28 92
e-mail: head@poc-doverie.bg
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Осигуряването в първия стълб дава право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Вторият стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, е изграден
на капиталов принцип - т. е. размерът на
допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на
лицето, които се формират от задължителни
вноски и получената доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица.
Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове,
които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. В
универсалните фондове подлежат на задължително осигуряване всички, родени след 31
декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква от момента, в който лицето започне работа за първи път, като в рамките на

3 месеца то следва да избере универсален
фонд. В случай че този срок не бъде спазен,
лицето се разпределя служебно. Вноската се
определя в Кодекса за социално осигуряване
и е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигуряването в универсален
фонд дава право на допълнителна пожизнена
пенсия, която се получава заедно с пенсията
за осигурителен стаж и възраст, отпусната от
първия стълб. В професионалните пенсионни
фондове се осигуряват хората, работещи при
тежки и вредни условия на труд. Вноската в
тези фонове е изцяло за сметка на работодателя. Нейният размер е 12% от брутното
месечно възнаграждение за работещите
при условията на I категория труд и 7% - за
II категория труд. Осигуряването в професионалните фондове дава допълнителна срочна
пенсия при ранно пенсиониране на работещите в условията на I и II категория труд до

10 години Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

придобиване на право на пенсия от първия
стълб. Всеки работещ в България, подлежащ
на задължително осигуряване, има правото
сам да избере в кой фонд да се осигурява.
Третият стълб е допълнителното доброволно
пенсионно осигуряване. То се осъществява от
доброволните пенсионни фондове. Участието
в тях зависи от волята и възможностите на
лицата да се осигуряват за допълнителни
доходи след пенсиониране. Третият стълб
също функционира на капиталов принцип,
а вноските се натрупват по индивидуалната
партида на всяко осигурено лице.
Всъщност, макар и с недостатъчно пълна
законодателна уредба, доброволното пенсионно осигуряване у нас започва още от
1994 г. със създаването на първите осигурителни компании. През 1997 г. се учредява
Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване, която
още от своето създаване обединява всички
пенсионноосигурителни дружества, които
осъществяват дейността по допълнителното
пенсионно осигуряване във втория и третия
стълб на българската пенсионноосигурителна система.
Началото на осигуряването в професионални
и универсални пенсионни фондове се поставя през 2001 и 2002 г. Това е и периодът, в
който пенсионноосигурителните дружества
насочват усилията си в кампаниите по първоначален избор на фондове. За много кратко
време - само за една година, те успяват да
осъществят осигуряването на почти 1.5 млн.
души. Общият брой на осигуряваните и в трите вида фондове достига 2 млн. души. 2002 е
и годината, в която завършва изграждането
на тристълбовата пенсионноосигурителна
система.
Основно значение за перспективите на
развитие на осигурителния сектор от гледна
точка на неговата регулация има приетият в
края на януари 2003 г. Закон за Комисията
за финансов надзор. С влизането му в сила
от 1 март същата година се преминава към
централизиран модел на синхронизирано
регулиране и надзор на целия небанков финансов сектор. През същата година осигурителната материя е кодифицирана, приема се
Кодексът за социално осигуряване. Най-значимото и може би най-сериозното за пенсионната система решение бе това за отпадане
на изискването за минимален брой осигурени лица в професионалните и универсалните
фондове. За разлика от съществуващото
дотогава законодателство с новия кодекс се
ограничава броят на банките попечители,
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ПОК „ СЪГЛАСИЕ ” АД
Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков
председател и главен изпълнителен директор
Божидар Василев Данев
заместник-председател
Иванка Данева Гайдарджиева
изпълнителен директор
Анатолий Методиев Величков
изпълнителен директор
Олег Тодоров Чулев
Галина Стефанова Тодорова

Милен Марков,
главен
изпълнителен
директор

Пенсионноосигурит
елна компания “Съг
ласие” АД е
учредена и вписана
в Търговския регист
ър на 9 май
1995 г. От основава
нето си до 1999 г. ко
мпанията
работи само в сфер
ата на допълнител
но
то доброволно пенсионно осигур
яване, като управл
яв
а
доброволен
пенсионен фонд „С
ъгласие”. На 21.09.20
00
г.
с Решение
№1 на Съвета по до
пълнително социал
но осигуряване
към Министерския
съвет компанията
получава лиценз
за извършване на де
йност по допълнит
елно пенсионно
осигуряване. Дружес
твото е с капитал
7 000 000 лева,
разпределен в 700 00
0 поименни безналич
ни акции с
номинална стойност
10 лева всяка. Осно
вни акционери
са „Химимпорт” АД
и „Финанс консултин
г” ЕАД.

Органите на управление на ПОК „Съгласие” АД са общо
събрание на акционерите и съвет на директорите.
Дружеството има едностепенна система на управление и се представлява едновременно от главния
изпълнителен директор и изпълнителен директор.

София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” 20, ет. 9
тел.: + 359 2 816 45 65
факс: + 359 2 816 45 66
е-mail: headoffice@saglasie.bg
www.saglasie.bg

а компанията
Към днешна дат
онда
и пенсионни ф
р
т
ва
ля
ав
р
уп
ни
професионале
- универсален,
в
м 30.06.2007 г.
доброволен. Къ
яват общо
тях се осигур
тии. Нетните ак
383 452 душ
ните от друви на управлява
дове за същия
жеството фон
млн. лв. Допериод са 199
на
инвестиране
ходността от
е
равляванит от
активите на уп
пенсионни фон
Дружеството
ечен период на
дове за 24-мес
ипо данни на Ком
годишна база
сов надзор към
сията за финан
Уникакто следва:
29.06.2007 г. е,
ъионен фонд „С
версален пенс
на3%, Професио
гласие” - 12.1
е”
фонд „Съгласи
лен пенсионен
нен
роволен пенсио
- 13.82%, Доб
е” - 11.69%.
фонд „Съгласи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД

0 900 3 21 21
(0.18 лв./мин без ДДС за цялата страна)
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с които едно пенсионноосигурително дружество може да сключва договори. До този
момент всяко дружество може да сключва
договори с неограничен брой банки попечители. Кодексът въвежда изискването всеки
пенсионен фонд да ползва услугите само на
една банка попечител. Друга значима промяна е въвеждането на механизъм за гарантиране минималната доходност на задължителните пенсионни фондове. Така се постига
по-голяма равнопоставеност на осигурените
лица. Споделя се мнението, че изхождайки
от това, че осигуряването е задължително,
държавата би трябвало да определи допустимия толеранс в представянето на различните
пенсионни дружества при инвестирането на
средствата на осигурените лица.

Редно е да се отбележи, че 2003 е и годината, в която започна окрупняване на пазара.
Вливането на Българско пенсионноосигурително дружество /БПОД/ в ПОК „Доверие”
е първото вливане както за осигурителния,
така и за целия небанков финансов сектор.
Наблюдателите отбелязват и засилващата
се конкуренция сред пенсионните дружества
както по отношение на реализираната доходност, така и в качеството и разнообразието
на услугите, които предлагат на осигурените
в тях лица.
2004 е годината на предизвикателствата за
осигурителния бранш. Тя започва с въвеждането на по-демократични процедури за
прехвърляне на осигурените лица, а друже-
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ствата преминават към ежедневна оценка на
активите на пенсионните фондове и въвеждат
дяловете. С влизането в сила на наредбата
за прехвърляне от 1 януари същата година
всяко осигурено лице може да промени
участието си и да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната си партида от
един в друг фонд за допълнително пенсионно
осигуряване. От 1 юли освен като абсолютна
сума натрупаните спестявания по индивидуалните партиди на осигурените във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
лица започват да се измерват и в дялове.
Делът представлява пропорционална част от
нетните активи на фонда. Стойността му се
изчислява, като активите на фонда се разделят на общия брой дялове към края на всеки
работен ден. Промяната в стойността на дела
е показател за резултата от инвестирането
на парите на осигурените.
През 2004 г. дейността по допълнителното пенсионно осигуряване започва да се
превръща в печеливша за пенсионноосигурителните дружества. Половината от тях
реализират текуща печалба. Всъщност това
е и периодът, в който се въвеждат нови критерии за извършване на служебното разпределяне. Те са постигнатата доходност от
пенсионния фонд към края на тримесечието,
предхождащо служебното разпределяне за
предходния 24-месечен период, размерът на
начислената от пенсионното дружество такса
за управление и броят на приетите индивидуални заявления за осигуряване за същия
период. Тежестта на фактора доходност е
34%, а на останалите два - по 33%. Дотогава
разпределянето на лицата, неизбрали фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, се извършва пропорционално на броя на осигурените в пенсионните
фондове.
Безспорно 2005 е поредната успешна за
осигурителния бранш година. През септември нетните активи на пенсионните фондове
преминават психологическата граница от 1
млрд. лв. и в края на месеца достигат 1.019
млрд. лв.
Близо 11 години след началото на доброволното пенсионно осигуряване у нас тръгва
и първата рекламна кампания, насочена
изцяло към този сектор. През последните
години дружествата фокусираха вниманието
си основно към задължителните фондове професионални и универсални.
През 2005 г. стартират и поредните промени
в Кодекса за социално осигуряване. Съществуващата в Европейския съюз забрана
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ПОК „ДСК-Родина” АД
Надзорен съвет

Управителен съвет

Виолина Маринова
председател
Мирослав Вичев
Чаба Наги

Николай Борисов
председател
Станислав Димитров
главен изпълнителен директор
Цветанка Мишева
изпълнителен директор
Станислав Димитров,
главен изпълнителен
директор

Цветанка Мишева,
изпълнителен
директор

Прекият път към доходно бъдеще
ПОК „ДСК-Родина” АД извършва дейност по
допълнително пенсионно осигуряване съгласно
Лиценз 04 – Решение № 1 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 21.09.2000
г. Компанията управлява и представлява три
пенсионни фонда:
•
Доброволен пенсионен фонд
•
Професионален пенсионен фонд
•
Универсален пенсионен фонд
През август 2007 г. ПОК „ДСК-Родина” АД получи разрешение за управление и на доброволен
пенсионен фонд по професионални схеми.
Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина”
АД е създадена през 1997 г. От февруари 2003
г. „Банка ДСК” ЕАД е основният акционер на
компанията.
Акционерното участие в ПОК „ДСК-Родина” АД
е, както следва:
• „Банка  ДСК” ЕАД - 97.00%
• Централен кооперативен съюз и други 3.00%

Продуктите на ПОК „ДСК-Родина” АД са част
от интегрирани банкови, застрахователни и
пенсионноосигурителни продукти, които извършващата дейност в 9 страни от Централна
и Източна Европа ОТП Груп предлага. Клиентите на ПОК „ДСК-Родина” АД могат да получат
интегрирани пенсионноосигурителни, застрахователни, лизингови, инвестиционни и банкови
услуги, предлагани от отделните дружества
от групата на „Банка ДСК” ЕАД.

Компанията води политика, насочена към приПОК „ДСК-Родина” АД е част от банковата
лагане на индивидуален подход към клиентите.
група на „Банка ДСК” ЕАД. „Банка ОТП РТ” УнгаОсигурените лица в ПОК „ДСК-Родина” АД може
рия представлява основната компания в междуда бъдат обслужени в над 360 офиса на банката
народната финансова група ОТП (OTP Group) и
на територията на цялата страна.
притежава 100% от собствеността на „Банка
ДСК” ЕАД. „ДСК Лизинг” АД, „ДСК-Турс” ЕООД,
Инвестиционната стратегия на компанията е
„ДСК Управление на активи” АД, Застрахователнасочена към постигане на реален растеж на
на компания „ДСК Гаранция” АД, Животозастрастойността на активите, като се максималихователна компания „ДСК Гаранция” АД, ПОК
зира тяхната възвръщаемост при ниско до уме„ДСК-Родина” АД и „Банка ДСК”
рено равнище на риск. Цел на
ЕАД са дружествата, състакомпанията е да постига доход,
София 1504
вляващи опериращата в Бългакойто да надвишава средния за
ул. „Оборище” 47
рия група на „Банка ДСК” ЕАД.
пазара.
тел./факс: (02) 942 70 17;
942 70 28; 942 70 18
e-mail: rodina@dskrodina.bg
Лице за контакт: Вяра Велизарова
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за привилегирован достъп на държавата до
средствата на частни финансови институции
налага необходимостта от промени в законодателството. Страната е поела ангажимент
до датата на присъединяване да отпадне
изискването в социалния кодекс за минимален процент на инвестициите на пенсионните
фондове в ДЦК. Второто изискване на Евросъюза е за еднакви законови изисквания към
местните инвестиционни инструменти и към
аналогичните инструменти на държавите,
членки на общността.

Промяната в инвестиционния режим на
пенсионните фондове, която е и най-значимата крачка по посока на либерализация,
откакто е уредена дейността по допълнителното пенсионно осигуряване през 1999 г.,
влезе в сила от началото на 2006 г. Втората
значима регулаторна промяна е свързана с
правната уредба на професионалните схеми
и на фондовете за доброволно осигуряване
по професионални схеми - един нов продукт,
който нашата пенсионна система ще предлага на осигурените лица. Това е четвъртият
фонд в допълнителното пенсионно осигуряване или вторият в третия стълб - доброволното
пенсионно осигуряване.
Всъщност началото на 2007-а беляза и
началото на дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Тези фондове
ще са организирани и ще функционират на
същите принципи, както и сегашните фондове за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, и ще се управляват от осъщест-
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вяващите в момента тази дейност пенсионни дружества. За разлика от фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване вноските във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми ще се правят само
от предприятието осигурител. Професионалната пенсионна схема се изгражда на базата
на колективно споразумение или колективен трудов договор между работодателя и
работниците му, където се уговарят правата
на работниците и до каква степен работодателят участва в управлението на тази схема.
Едва тогава се сключва договор с пенсионно
дружество, което да управлява тази схема.
Първите професионални схеми в България
са вече факт. Но пенсионният бранш е
единен в мнението си, че тепърва предстои
огромна разяснителна работа за възможностите, които дават професионалните пенсионни схеми, както и практическа работа за
тяхното функциониране. С приложението на
професионалните схеми и транспонирането
на европейските директиви в българското
законодателство се разкриват възможности
и за трансгранична дейност на българските
пенсионноосигурителни дружества.
Поредното предизвикателство и близка цел
на пенсионния бранш е въвеждането от 1
януари 2008 г. на мултифондовете в дейността по допълнително пенсионно осигуряване.
Така всеки осигурен ще има възможността
сам да избере рисковия профил за управление на своите средства.
Намерението е първоначално системата
на мултифондовете да се внедри в доброволните пенсионни фондове, а по-късно и в
задължителните. Ще се започне с по-малък
брой фондове, вероятно три - консервативен /нискорисков/, балансиран и агресивен
/високорисков/, а на по-късен етап техният
брой би могъл да се увеличи. Системата на
мултифондовете предлага много добри алтернативи при съотношението риск - доходност и
е изключителна възможност за развитие на
капиталовите пазари и за активно участие на
осигурените лица в динамиката на пенсионните им спестявания, смятат експертите.
Въвеждането на мултифондовете в България
има за цел и да стимулира младите хора
да се включат своевременно и да участват
по-активно в процесите на допълнителното
пенсионно осигуряване, да се повиши и стимулира тяхната заинтересованост от натрупването, управлението и бъдещия резултат от
наличните средства по тяхната индивидуална
осигурителна партида.
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успехът в цифри

Секторът се
развива
със завидни
темпове
Пенсионните
спестявания
формират 6.4%
от финансовото
богатство
на българите
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Допълнителното пенсионно осигуряване в България постепенно и трайно зае мястото на найстабилно разрастващия се подсектор на небанковото финансово посредничество. Високият
темп на нарастване на акумулираните в пенсионните фондове активи през годините доведе
до увеличаване на делa им в БВП от 1.02% през 2002 г. на 3.09% през 2006 г. Този показател,
наречен още осигурително проникване, в някои страни, като Холандия например, за 2005 г.
надхвърля 100%, а в Чили е 64.9%. В страните от ОИСР делът на натрупаните нетни активи в
процент към БВП е 55 на сто. Тези данни, съпоставени с достигнатите 2.60% у нас за същия
период, са красноречиво доказателство за потенциала на българската пенсионна индустрия.

Осигурително проникване*
Година

УПФ/БВП

ППФ/БВП

ДПФ/БВП

ОБЩО/БВП

2002

0.13

0.29

0.60

1.02

2003

0.33

0.42

0.73

1.48

2004

0.67

0.52

0.84

2.03

2005

1.03

0.59

0.98

2.60

2006

1.44

0.64

1.01

3.09

* Ползвани са данни от Комисията за финансов надзор и БНБ

Друг измерител е коефициентът на покритие на допълнителното пенсионно осигуряване /осигурени лица във фондовете на капиталов принцип към трудоспособно население/, който в края на
2006 г. достига 66.38% при 38.27% за 2002 г. Естествено тук следва да се има предвид, че едно
лице може да се осигурява едновременно и в трите вида пенсионни фондове. Заедно с това
трябва да се отчита и фактът, че по закон в универсалните пенсионни фондове не се осигуряват родените преди 31.12.1959 г.

Покритие на допълнителното пенсионно осигуряване в България в %*
Видове пенсионни фондове

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Универсални

24.70

34.03

41.93

46.50

50.65

Професионални

3.29

3.48

3.69

3.79

4.00

Доброволни

10.28

10.88

11.20

11.42

11.73

Общо покритие

38.27

48.39

56.82

61.71

66.38

* Ползвани са данни от Комисията за финансов надзор
и Националния статистически институт

В същото време управляваните от пенсионния бранш активи достигнаха 1.852 млрд. лв. в края
на първото полугодие на 2007 г. От тях 936.658 млн. лв. са акумулираните средства в универсалните, 355.870 млн. лв. в професионалните и 559.563 млн. лв. в доброволните пенсионни
фондове. В края на 2006 г. браншът отчете 1.517 млрд. лв. при едва 332.465 млн. лв. в края на
2002 г., когато вече функционират пълноценно и трите вида фондове - универсални, професионални и доброволни. Така в края на 2006 г. пенсионните спестявания представляват 6.4% от
финансовото богатство на българското население. Прогнозите са, че през 2010 г. акумулираните средства в пенсионните фондове у нас ще достигнат 4.094 млрд. лв.
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ING Пенсионно осигуряване
Съвет на директорите

Румяна Сотирова,
изпълнителен
директор

Ян Вилем Оверватер
председател
Корнелис Таймън
зам.-председател
Николай Стойков
главен изпълнителен директор
Румяна Сотирова
изпълнителен директор
Джорджи Бордаш

Николай Стойков,                                        
главен изпълнителен
директор                    

Да поговорим за твоето бъдеще!
ING е глобална финансова институция с над
150-годишен опит в банковите услуги,
пенсионното осигуряване, животозастраховането и управлението на активи.
ING обслужва 75 милиона клиенти в над 50 страни по света.
Пенсионното осигуряване е основен бизнес за
ING. Компании от групата управляват пенсионни фондове в 30 страни с активи, възлизащи на
220 млрд. евро.
ING започва своя пенсионен бизнес в България
през април 2001 г., след като се въвежда
тристълбовия модел на пенсионно осигуряване.
ING Пенсионно осигуряване предоставя осигурителни услуги чрез трите пенсионни фонда,
които управлява - универсален, професионален
и доброволен. Компанията обслужва повече от
280 хиляди индивидуални и над 200 корпоративни клиенти.  
ING Пенсионно осигуряване предлага на клиентите си индивидуални схеми за пенсионно
осигуряване, чрез които
те могат да посрещат своите финансови нужди и успешно да планират финансовото си бъдеще.

Осигуряването в пенсионните фондове на ING






Професионално управление на вашите пари
Дългосрочно ефективно спестяване
Прозрачност и ясни правила
Стандарти, приложими по цял свят
Сигурност в бъдещето

Централен офис
София 1408
ул. „Димитър Манов” 10
тел.: 02/ 9608 400
факс: 02/ 9608 484
e-mail: ing.infobg@ingbank.com
Лице за контакт: Красимир Маринов
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успехът в цифри

УПФ
ППФ
ДПФ

Източник:
Комисия за
финансов надзор, прогнозата за 2010 г. е
на БАДДПО

За пръв път през 2005 г. универсалните фондове изпревариха по размер на акумулираните средства доброволните пенсионни фондове. За това естествено допринесоха плавно
нарастващата вноска /от 2% през 2002 и
2003 г. на 3% през 2004 и 2005 г. и на 4%
през 2006 г./ и непрекъснато увеличаващият
се брой на хората, които започват работа и
се включват активно в трудовия процес. Само
през 2006 г. броят на новоосигурените лица
в УПФ достигна 202 362. За същия период
новите членове на ППФ и ДПФ са съответно
14 364 и 32 076 души.
Осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са се
увеличили от 1 804 469 през 2002 г. на
3 201 326 през 2006 г., което е ръст от
77.41%. В края на първото полугодие на 2007
г. техният брой вече достига 3 299 451 лица,
от които 2 528 391 са клиенти на универсалните фондове, 198 096 на професионалните и
572 964 на доброволните пенсионни фондове.
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Над 99% от финансовия ресурс се инвестират
в икономиката на страната. По линията на търсенето пенсионните фондове благоприятстват
и развитието на нови алтернативни инвестиционни инструменти. На практика в момента
в портфейлите на пенсионните фондове има
за всекиго по нещо - облигации /държавни,
ипотечни, общински, корпоративни/, акции,
депозити, инвестиционни имоти и всичко това
деноминирано в основни валути, географски
и секторно разпределено и не на последно
място вече и с емитенти извън пределите на
страната. Данните показват, че намалява делът
на инвестициите в ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата - от 28.98% в края
на 2006 г. на 22.06% шест месеца по-късно
основно за сметка на увеличаването на вложенията в акции - от 20.82% в края на миналата
година на 29.05% в края на първото полугодие
на 2007 г. Наблюдава се още увеличаване
дела на инвестициите зад граница - от 8.41 на
10.93%, и намаляване на вложенията в банкови депозити - от 21.79 на 19.48%.

УПФ
ППФ
ДПФ

Източник:
Комисия за
финансов
надзор

Пенсионните дружества успяха да се наложат
и като основни институционални инвеститори. Показателна е нарастващата им роля за
развитието на вътрешния капиталов пазар.

Източник: Комисия за финансов надзор
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ПОАД „ЦКБ-Сила”
Надзорен съвет

Управителен съвет

Тихомир Ангелов Атанасов
председател
Александър Димитров Керезов
Никола Пеев Мишев

Райна Димитрова Кузмова
председател
Янка Крумова Такева
зам.-председател
Павел Методиев Соколов
изпълнителен директор

Павел Соколов,
изпълнителен директор

Предмет на дейност
Пенсионноосигурително акционерно дружество
„ЦКБ-Сила” има за предмет на дейност създаване и
управление на пенсионни фондове за извършване на
дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
Създаване и развитие
ПОАД „ЦКБ-Сила” е първото учредено в България
пенсионноосигурително дружество, което е регистрирано преди повече от 12 години - на 23.02.1994
г., под наименованието „Фонд Сила” АД. Фондът е
един от пионерите на доброволното осигуряване,
като още през 1998 г. броят на осигурените в него
лица надхвърля 10 000. На 26.10.2000 г. въз основа
на новоприетия тогава Закон за допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване с Решение №8 на
Съвета по допълнително социално осигуряване на
дружеството е предоставен лиценз за извършване
на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
На 28.11.2000 г. е учреден доброволният пенсионен
фонд, управляван от дружеството, на 13.12.2000 г. е
учреден професионалният и на 19.02.2001 г. - универсалният пенсионен фонд.
През ноември 2002 г. „Химимпорт” АД придобива над
95% от дружеството от чешката финансова група
„Нютон Файнанс България” АД. Наименованието на
дружеството е променено на ПОАД „ЦКБ -Сила” и то
започва да обслужва клиентите си чрез офисите на
„Централна кооперативна банка” АД.

Към 31.12.2002 г. нетните активи на управляваните
от ПОАД „ЦКБ-Сила” три пенсионни фонда са 6.124
млн. лв. при 57 284 осигурени във фондовете лица. Към
30.06.2007 г. нетните активи на управляваните фондове са 53.436 млн. лв. при 150 267 осигурени лица.
Доходността, реализирана при инвестиране на
средствата на управляваните фондове за 24-месечен период на годишна база към 29.06.2007 г. е, както
следва:

ДПФ „ЦКБ-Сила”

- 15.50%

УПФ „ЦКБ-СИЛА”   - 15.47%
ППФ „ЦКБ-Сила”

- 14.78%

Капитал и акционери
Основният капитал на ПОАД „ЦКБ-Сила” е в размер
на 5 500 000 лева, разделен на 550 000 обикновени
акции с номинал 10 лева. Притежателите на обикновени акции имат право на 1 глас в общото събрание
на дружеството.

София, район „Средец”
ул. „Стефан Караджа” №2
тел.: 02/ 981 17 74; 981 07 40
факс: 02/ 980 33 43
е-mail: office@ccb-sila.com
URL: www.ccb-sila.com
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Най-важният показател за успешната дейност и за развитието на системата е разпределяната
доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица, която е в пряка връзка от инвестиционната политика на пенсионния фонд.

Източник: Комисия за финансов
надзор

В резултат на ефективното управление на акумулираните средства
средният размер на натрупаните
средства на едно осигурено лице в
УПФ в края на първото полугодие
на 2007 г. е 369.81 лв. при 289.64
лв. в края на 2006 г. , в ППФ 1792.48 лв. в края на юни 2007 г.
при 1628.82 лв. в края на миналата
година и в ДПФ - 973.69 лв. в края
на първото шестмесечие на 2007 г.
при 872.30 лв. в края на 2006 г.
Постепенно от бизнес, в който са необходими огромни първоначални инвестиции, допълнителното пенсионно осигуряване се превърна в печеливша дейност. За пръв път секторът отчете
общ положителен финансов резултат през 2004 г. Данните показват, че ако през 2003 г. едно
пенсионно дружество е на печалба, през 2006 г. те вече са седем. Текущият финансов резултат на пенсионния бранш в края на първото полугодие на 2007 г. е печалба в размер на 6.933
млн. лв.

Източник:
Комисия за финансов надзор

Либерализирането на инвестиционния режим на пенсионните фондове, нарастващата вноска
в универсалните фондове /през 2007 г. нейният размер вече е 5%/, както и намалената осигурителна тежест в комбинация с все по-агресивната стратегия към популяризиране атрактивността на доброволните фондове са определящи за добрите перспективи и в бъдеще пред
сектора, категорични са експертите.
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ПОД „Лукойл Гарант - България” АД
Надзорен съвет

Управителен съвет

Михаил Павлович Бережной
председател
Валентин Василев Златев
Игор Геннадьевич Кузьмин
Диана Димитрова Дамянова
Анна Димитрова Събева

Цветанка Донкова Крумова
председател
Мартин Бойчев Ганев
Александър Богомилов Величков
Атанас Георгиев Зайков
Кирил Николов Червенков

Кирил Червенков,
изпълнителен директор

Сава Стойнов,
прокурист  

Дружеството се представлява от изпълнителния директор
Кирил Николов Червенков и прокуриста Сава Маринов Стойнов само заедно

Предмет на дейност
Пенсионноосигурително акционерно дружество
„Лукойл Гарант - България” има за предмет на дейност създаване и управление на пенсионни фондове
за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
Създаване и развитие

Доходността, реализирана при инвестиране на активите на управляваните от дружеството пенсионни
фондове за 24-месечен период на годишна база към
29.06.2007 г. е, както следва:

ДПФ „Лукойл Гарант - България” - 8.26%

ПОД „Лукойл Гарант - България” получи лиценз за
допълнително пенсионно осигуряване на 5.12.2000 г.
То беше учредено от „Лукойл Нефтохим - Бургас” АД
и „Лукойл България” ЕООД.
ПОД „Лукойл Гарант - България” управлява три пенсионни фонда - доброволен, универсален и професионален. То предлага втора пожизнена пенсия за старост,
срочна доброволна пенсия, срочна професионална
пенсия, наследяване на набраните средства от индивидуалните партиди.
Към 30.06.2007 г. нетните активи на управляваните
от ПОД „Лукойл Гарант - България” три пенсионни
фонда са 102.288 млн. лв., а общият брой на осигурените в тях лица е 144 458.

УПФ „Лукойл Гарант - България” - 10.11%
ППФ „Лукойл Гарант - България” - 8.78%

Капитал и акционери
Основният капитал на ПОД „Лукойл Гарант - България” е в размер на 5 000 000 лева, разпределен в 5000
поименни акции с номинал 1000 лева всяка.
През март 2007 г. „Химимпорт инвест” АД придоби
84.6% от ПОД „Лукойл Гарант - България”. Другите
акционери в дружеството са Интернешънъл Асет
Банк с 9.4%, „Лукойл Нефтохим - Бургас” АД с 3%  и
„Лукойл България” ЕООД също с 3%.

София
бул. „Тодор Александров” №42
тел.: 02/ 810 80 14; 810 80 44; 810 80 34
факс: 02/ 810 80 20
е-mail: office@lukoilgarant.bg
URL: www.lukoilgarant.bg
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Няма
попътен вятър
за кораб
без посока
Анализаторите:
България
ще остане бързо

Н

яма попътен вятър за кораб без посока. Тази крилата фраза на британския премиер Уинстън Чърчил
по време на Втората световна война се
оказа валидна и за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. За пореден път пенсионният бранш у нас доказа,
че движението в правилната посока няма
как да не донесе желаните резултати най-важното очакване, че ще продължат
положителните тенденции в развитието на
допълнителното пенсионно осигуряване,
отново се сбъдна. По данни от информационната система на Комисията за финансов надзор, в която ежедневно постъпва
информация от пенсионните дружества,
към 17.08.2007 г. нетните активи на пенсионните фондове надхвърлят 1 млрд.
EUR /1.97 млрд. лв./. Към същата дата
акумулираните средства в универсалните фондове преминаха психологическата
граница от 1 млрд. лв. Почти е сигурно,
че към края на 2007 г. парите в трите вида
фондове - универсални, професионални
и доброволни, ще достигнат 2 млрд. лв.
Данните сочат, че от началото на 2007 г.
спестяванията в пенсионните фондове са
нараснали с 29.96%, като увеличаването
на активите е с най-бързи темпове при
универсалните фондове - 42.60%. Прогнозата на БАДДПО е, че при сегашното

растящ и
все по-привлекателен
пазар

равнище на осигурителните вноски и на
разпределяната допълнителна доходност
нетните активи на пенсионните фондове към края на 2010 г. ще достигнат до 4
млрд. лв.
Тези резултати са в унисон и с изводите
от направеното от Allianz Global Investors
през 2007 г. проучване на пенсионните
системи в 11 държави от Централна и
Източна Европа /ЦИЕ/, според което през
следващите осем години пенсионният
пазар в ЦИЕ ще расте с 19% годишно и
през 2015 г. ще достигне 245 млрд. EUR.
Във всички страни, включени в доклада,
се очаква сериозно увеличаване дела на
лицата над 65-годишна възраст. До 2050
г. всеки трети български гражданин ще
бъде на възраст над 65 години. В Унгария
на такава възраст ще са 28% от населението, а в Полша - 29%. България, както и
повечето страни от ЦИЕ /Хърватия, Естония, Унгария, Словакия, Румъния/ са избрали параметричните реформи на раз-

ходо-покривната си система. За разлика
от тези страни Полша и Латвия са въвели
система от условно дефинирани вноски в
първия стълб, отбелязват анализаторите.
България, Полша и Словакия имат създаден демографски резервен фонд, който да се попълва с приходи от приватизация. Целта е да се компенсират загубите
в приходите на обществения стълб в резултат от пренасочването на вноски към
втория стълб. Според прогнози на Световната банка тези загуби ще са в границите
между 0.3 и 1.3% от БВП на страните от
ЦИЕ. От 11 държави в ЦИЕ България е на
6-о място по размер на вноската във втория стълб. Има какво още да се желае,
като се има предвид, че в Словакия тя е
9%, в Унгария - 8%, в Полша - 7.3%, в Естония - 6%, коментират анализаторите.
Според тях автоматичното пренасяне на
законодателни решения от други страни
не е удачният вариант за провеждане на
пенсионна реформа. Причината са различните цели за направените на пръв поглед сходни промени. Красноречив пример са въведените наскоро доброволни
пенсионни фондове по професионални
схеми. Въведените в България, Унгария,
Литва и Полша четвърти стълбове се основават на доста различни цели, посочват те. В България четвъртият фонд е в
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ПОД „Бъдеще” АД
Съвет на директорите

Андрей Шотов
председател и
изпълнителен директор
Илко Кръстителски
зам.-председател и
изпълнителен директор
Валентин Гарвански

Андрей
Шотов,
изпълнителен
директор

Илко
Кръстителски,
изпълнителен
директор

Мисли за утрешния ден
Наименование на дружеството
Пенсионноосигурително дружество „Бъдеще” АД
(ПОД „Бъдеще” АД)
Основаване
Съдебна регистрация от 8.08.2003 г.
Дружеството притежава лиценз за извършване на
дейност по допълнително пенсионно осигуряване
№1/12.08.2003 г., който му позволява да управлява
следните фондове за допълнително пенсионно осигуряване - доброволен пенсионен фонд (ДПФ), професионален пенсионен фонд (ППФ) и универсален пенсионен
фонд (УПФ).
Продукти
Доброволен пенсионен фонд
 Постоянен достъп до натрупаните средства
 Данъчни облекчения
 Висока доходност, гарантирана от балансирано и
професионално управление на финансовите активи

 Вноската е разпределена между работодател и
осигурен
 Натрупаните средства се възстановяват в пълен
размер

Изградената структура от представителства и
осигурителни посредници позволява на дружеството
постоянно да подобрява своите резултати. Раз Пенсионни плащания - срочни, еднократни и пожизмерът на акумулираните във фондовете активи и
нени
броят на осигурените лица са стимул към постигане
Професионален пенсионен фонд
на по-висока доходност, отговаряща на повишените
изисквания на  осигурените лица. За изпълнението
 Задължителен за работещите при първа и втора
им   ПОД „Бъдеще” АД се стреми към подобряване на
категория труд
онези показатели от дейността си, които са непо Вноската е за сметка на работодателя
средствено свързани със защита интересите на
членовете на фондовете. Основните цели на друже Позволява наследяване на средствата
ството са насочени към разрастване на клоновата
Универсален пенсионен фонд
мрежа и мрежата от високоерудирани осигурителни
посредници, които да са в състоя Задължителен за родените след
София 1000
ние да предоставят своевременна и
31.12.1959 г.
ул. „Христо Белчев” 3,
компетентна информация на нашите
надпартерен етаж
 Постоянна информация за състоянастоящи и бъдещи клиенти.
тел.: (02) 981 90 64
нието на индивидуалните партиди
факс: (02) 981 90 65
e-mail: office.pod@dzi.bg
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рамките на трeтия стълб и е предназначен да осигури доброволни професионални схеми, подобни на тези, действащи в Западна Европа. Четвъртият стълб
на Унгария първоначално е създаден, за
да стимулира развитието на вътрешния
капиталов пазар. Литва създава законова рамка за професионални пенсионни
схеми, докато в Полша нейното въвеждане е предизвикано от непопулярността
на подобни схеми в третия стълб, обясняват анализаторите.
Евродирективата за институциите за професионално пенсионно осигуряване не е
пригодена за източноевропейските системи, които имат главно индивидуални партиди с дефинирани вноски без участие на
работодателя във втория стълб, се посочва
в доклада. И ако това важи в пълна сила и
за България, може определено да се каже,
че към момента България не е имала проблеми с Европейската комисия във връзка
с транспонирането за разлика от някои
други страни, които понасят определени
критики от страна на комисията.
Със своите 7.7 млн. жители България е
пета по население сред страните от ЦИЕ,
включени в проучването, но държи само
1.5% от пенсионните активи, които й отреждат седмо място. България и Румъния
ще имат все още малки пенсионни пазари
до 2015 г., но въпреки това остават доста
привлекателни заради числеността на
своето население.
Засега България изостава по отношение
на въвеждането на мултифондовете. Някои
източноевропейски страни направиха първите крачки и сега изискват предлагането
на фондове с различен тип разпределение
на активите, известни като фондове, съобразени с жизнения цикъл. Те имат различна комбинация от акции, облигации и инструменти на паричния пазар. Обикновено
приемат три форми: консервативна /само
облигации и инструменти на паричния пазар/, балансирана /скромен дял акции/ и
прогресивна /висок дял акции/. В Естония,
Латвия, Литва, Полша и Словакия пенсионните фондове могат или трябва да предлагат фондове с различен рисков профил. В
Унгария това изискване ще е задължително
от 2009 г. В останалите страни от ЦИЕ пенсионните фондове могат да предлагат единединствен фонд. Словакия например следва доста тясно концепцията за жизнения
цикъл. Осигурените лица тук са свободни
да решат към кой от трите предлагани фонда биха желали да се присъединят. Когато
им остават по-малко от 15 години до пенсиониране, те могат вече да не участват във
фонда с най-висок дял акции. Седем години
преди пенсиониране те са задължени да се
прехвърлят в консервативния фонд без експозиция в акции. Тенденцията към пенсионни фондове с различен профил на риск/
доходност и автоматично присъединяване
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към по-малко рискови фондове с напредване на възрастта увеличава сигурността
на пенсионните спестявания в Централна
и Източна Европа чрез намаляване на инвестиционния риск на капиталопокривните
пенсии, коментират още анализаторите. В
България вече се работи по подготовката
на нормативната уредба с цел въвеждането
на мултифондовете в практиката на допълнителното пенсионно осигуряване от началото на 2008 г.
Комплексната оценка на пенсионната
реформа в страните от ЦИЕ предвид демографското развитие е изключително
показателна за далновидността на българския пенсионен модел. По този комплексен
измерител България изпреварва Гърция,
Испания, Италия, Белгия, Португалия, Словения, Австрия, Франция, Чехия, Полша,
Унгария, Словакия, Германия, Литва и Финландия. Но е зад Великобритания и Ирландия, които оглавяват класацията. Според
цитираното изследване при ръст на заплатите и увеличаване броя на осигурените
лица бъдещето на допълнителното задължително пенсионно осигуряване изглежда
обещаващо /среден годишен ръст от 24%/.
Според прогнозите до 2015 г. управляваните активи от доброволните пенсионни фондове ще достигнат 1.27 млрд. EUR.
Пенсионната реформа в България се оп-

ределя като постепенен процес /„стъпка
по стъпка”/, който доведе до създаването на тристълбова система: реформиран
първи стълб, добре приет задължителен
втори стълб, недоразвит доброволен трети стълб с нов четвърти фонд. Въвеждането на четвъртия фонд с доброволните
пенсии по професионални схеми е много
интересен експеримент, защото може да
се превърне в ценен инструмент за задържане на персонала не само за мултинационалните компании в България. Като
дискутирани теми за следващи промени
се отбелязват намаляването на инвестиционните ограничения, въвеждане на
индивидуалния инвестиционен избор в
задължителните и доброволните пенсии и
финансирането на резервния фонд.
Вероятно България ще остане бързо
растящ пазар за мениджърите на активи
и ще стане дори много по-привлекателна
с увеличаването на доходите. Оценката е,
че на фона на големите пенсионни пазари
в държавите от ЦИЕ българският е малък
и беден, но интелигентно конструиран.
Това е определено по-добрият вариант,
отколкото голям и богат пазар без стабилна архитектура, е изводът от проучването.
В контекста на инвестициите става особено актуална и прогнозата, че идва времето на големите инвеститори - компании,
инвестиционни и пенсионни фондове, които
не само играят по определени правила на
пазара, но и налагат своите правила там.
От доста време пенсионните дружества са
в очакване да им се разреши да инвестират
директно или индиректно в инфраструктурни проекти. Основното преимущество
на пенсионните фондове пред останалите
институционални инвеститори са дългият
времеви хоризонт и ниските изисквания
за незабавна ликвидност. Това им дава възможност да финансират дългосрочни и значими по размер проекти, каквито са проектите, свързани с инфраструктурата.
Никой пък няма да оспори твърдението,
че доброволното пенсионно осигуряване
крие огромен потенциал. Но все пак държавата трябва да съдейства за повишаване осигурителната култура на гражданите,
а също така да даде допълнителни данъчни преференции и други лостове, които
ще стимулират хората със съвременно
мислене и с по-добри финансови възможности. Държавата е максимално заинтересована от това, защото развитието на
този вид осигуряване ще намали социалния натиск към държавно-обществената
осигурителна система. Битува мнението,
че са необходими и известни компенсации
и по-сериозни стимули за хората, които не
се осигуряват във втория стълб, а това са
родените преди 1960 г. Например по-големите данъчни облекчения може да бъдат
фактор за по-широко включване на тези
хора в доброволните пенсионни фондове.
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ПОД „Топлина” АД
Управителен съвет

Васил Тренев
председател и
изпълнителен директор
Петя Тодорова-Желева
зам.-председател и
изпълнителен директор
Боряна Каменова
Петя Тодорова-Желева,
изпълнителен
директор

Надзорен съвет

Петър Петров
председател
Теодора Господинова
Кънчо Филипов

Васил Тренев,
изпълнителен
директор

Сигурност, спокойствие, топлина
ПОД „Топлина” АД е най-новото пенсионноосигурително дружество в Република България, учредено през
2006 г., притежаващо Лиценз №02-ПОД/17.08.2006 г.
лицензирано от Комисията за финансов надзор, регистрирано в Софийски градски съд на 27.09.2006 г.
ф.д.№ 9984/2006 г.
Капиталът на дружеството е 5 млн. лв.
Дружеството е член на Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Основни акционери на ПОД “Топлина“ АД са авторитетни финансови дружества и институции с динамичен икономически растеж, собственост и значително
икономическо влияние в сферата на енергетиката,
финансовите услуги и търговията, сред които “Брикел” ЕАД, “ЕЛ ЕМ Импекс” ЕООД и др.”
Банка попечител на фондовете, управлявани и представлявани от ПОД „Топлина” АД, е „Инвестбанк“ АД.
ПОД „Топлина” АД е изградено, като е използван натрупаният до момента на учредяване опит от реформата на пенсионното осигуряване в България и
като са взети предвид тенденциите, съдържащи се
в директивите на Европейския съюз за развитието
на пенсионното дело в обединена Европа.
Дружеството управлява три пенсионни фонда:

Основната цел на ПОД „Топлина” е :
• Утвърждаване на дружеството като едно от
авторитетните, стабилни и сигурни пенсионноосигурителни дружества в България, с висококвалифициран състав и широка мрежа от осигурителни посредници.
• Прилагане на   практики на управление на фондовете, които да гарантират много добро административно, информационно и консултантско
обслужване на осигурените лица.
• Разумно инвестиране на активите на фондовете, които водят до получаване на максимално ви• Доброволен пенсионен фонд  „Топлина”
сока доходност в полза на осигурените лица при
• Професионален пенсионен фонд  „Топлина”
минимален риск и стриктно спазване на законови• Универсален пенсионен  фонд  „Топлина”
те изисквания.
• Лицата, които се осигуряват   в пенсионноосиСтратегията на акционерите на дружеството е изгурителните фондове   „Топлина”, могат да се възграждане на структурно
ползват и от комплексно обслужване в офисите на
балансирани фондове  на браншови признак. Основодружеството и акционерите не
полагащ бранш   е енергетиката и
само за допълнително пенсионно
София 1000, ИЗ „Орион”
добивната промишленост.
осигуряване, а и за застраховаул. „3020” 34
ПОД „Топлина” АД има двустепенна
телни, финансови и други социалтел.: (02) 821-99-95; 821-99-96
система на управление.
ни потребности.
факс: (02) 812 07 77
e-mail: office@pod-toplina.bg
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Ще се засилва
интересът
към доброволните
фондове
София Христова,
изпълнителен директор
на ПОД „Алианц България”
Госпожо Христова, каква е вашата прогноза
за развитието на допълнителното пенсионно
осигуряване през следващите години?
- По отношение развитието на допълнителното пенсионно осигуряване бих
направила прогноза в два аспекта. Убедена съм, че през следващите години
ще бъдем свидетели на все по-голям
интерес към доброволните пенсионни
фондове. При това очаквам, че индивидуалният интерес и личните пенсионни
спестявания ще се развиват много поинтензивно в сравнение с работодателските пенсионни схеми.
Едно от задължителните условия за
формиране на сериозни пенсионни
спестявания обаче е най-сетне да бъде
доведен до успешен край проектът за
въвеждане на мултифондова система фондове с различен инвестиционен и
рисков профил.
Наред с развитието на доброволното
осигуряване предвид задължителния
характер на осигуряването в универсалните пенсионни фондове и очак-

би следвало да се повиши доверието
в пенсионната система и по-специално в нейния втори и трети стълб, които
впрочем и в момента се радват на много добър авторитет.

я

Познавайки практиките в повечето
европейски страни, не очаквам да се
наложат принципни, кардинални промени в българския пенсионен модел,
който е достатъчно модерен, пазарен
и европейски. Наред с това убедена
съм, че интегрирането на пенсионните
системи в страните от Източна Европа
ще бъде катализатор за модернизиране и усъвършенстване на европейския
пенсионен модел като цяло, така че
ползите при всички случаи ще бъдат
двустранни - както за новите, така и за
старите страни членки.

вания ръст на доходите безспорно ще
бъдем свидетели на все по-бързо нарастване на активите на тези фондове.
Акумулирането на такива големи обеми
от средства ще постави още по-остро
въпроса за възможностите за тяхното
инвестиране, за риск-мениджмънта на
пенсионните фондове и естествено за
възможността в пенсионните фондове
да се управляват инвестиционни портфейли с различен рисков профил.
Ако трябва да обобщя своите очаквания, те са за успоредно нарастване на
интереса към допълнителното пенсионно осигуряване и на активите на пенсионните фондове.
Как ще повлие върху осигурителния пазар
членството на страната ни в Европейската
общност?
- Членството на България в Европейския съюз не може да не се отрази на
допълнителното пенсионно осигуряване, така както ще повлияе на всяка
сфера от обществения живот, икономиката и т. н. Считам обаче, че членството
ни в ЕС няма да се отрази „ударно” и
„внезапно”, а подобно на всички останали сфери промените ще дойдат постепенно, в процеса на интегрирането
ни в Европейската общност.
На първо място, членството на страната ни в ЕС ще даде допълнителна
сигурност както на компаниите, управляващи пенсионните фондове, така
и на осигурените лица. В тази връзка

Очаквате ли консолидации или навлизане
на нови играчи на пазара?
- Българският пенсионен пазар отдавна е отворен за чуждите инвеститори.
Най-големите европейски финансови
компании, които по правило проявяват
интерес към страните от ЦИЕ, вече присъстват и на нашия пазар. Имам предвид Allianz, ING, Винер Щетише, OTP…
Не изключвам възможността през
следващите години да се появят още
мултинационални играчи, но допускам,
че за да се наложат по-успешно на пазара, те по-скоро биха предпочели да
придобият някоя от съществуващите
пенсионни компании.
По отношение на това дали очаквам
консолидации, мога само да напомня,
че три от деветте лицензирани пенсионни компании са собственост на дружества от групата на Химимпорт или
на техни свързани лица. В тази връзка
считам, че тяхната консолидация дори
е наложителна, тъй като в противен случай няма да имаме реален пенсионен
пазар, а ще се създадат предпоставки
за неговото постепенно изкривяване и
манипулиране. Ще ви дам само няколко
примера - методиката за служебно разпределяне на неизбралите УПФ и ППФ,
методиката за изчисляване на минимална доходност за задължителните
пенсионни фондове и ограниченията за
концентрация на инвестициите на пенсионните фондове. Всички тези регулации губят своята ефективност, когато
едно лице участва на пазара чрез две
или три свои дружества.
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Ще се инвестира
в подобряване
качеството
на обслужване
Даниела Петкова,
главен изпълнителен директор
на ПОК „Доверие”

Госпожо Петкова, каква е вашата прогноза
за развитието на допълнителното пенсионно
осигуряване през следващите години?
- През следващите години ще продължи тенденцията на нарастване на
активите в пенсионните фондове. Очаквам, ако няма съществени промени в
законодателството и някакви сривове
в икономиката на страната, през 2010
г. активите да се удвоят спрямо 2007
г. и да достигнат 2 млрд. EUR, а през
2015 г. - до 4 млрд. EUR. Делът на универсалните фондове до 2015 г. ще продължава да бъде най-голям, като през
2010 г. само активите на този вид пенсионни фондове ще надминат 1 млрд.
EUR. Най-малки и по активи, и по брой
осигурени лица ще бъдат професионалните пенсионни фондове, като през
2010 г. парите в тях ще бъдат не повече
от 500 млн. EUR. Макар и по-бавно, но
със сигурност доброволните пенсионни фондове ще нарастват и като брой
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осигурени лица, и като активи.
До 2010 г. ще има пенсионери само
от доброволните пенсионни фондове.
През 2010 г. ще стартира изплащането на първите пенсии от професионалните пенсионни фондове, а през 2020
г. ще се появят и първите пенсионери
от универсалните фондове. В годините, когато на пазара ще се появят позабележим брой пенсионери, ще започне и по-сериозната конкуренция
между пенсионните фондове, защото
тогава клиентите ще започнат да установяват, че има разлика в размерите
на изплащаните от различните дружества пенсии при един и същ размер
на натрупаните суми в техните индивидуални партиди и при равни други условия. Клиентите ще установят, че някои дружества актуализират пенсиите
на по-кратък период от време, други
на по-дълъг и т. н., все важни въпроси
при пенсионното осигуряване, за анализ на които пазарът ни през 2007 г.
все още не е съзрял достатъчно.
Как ще повлие върху осигурителния пазар
членството на страната ни в Европейската
общност?
- Генерално, както и във всички други
области, очаквам една от съществените промени, повлияни от Европейския
съюз, да бъде повишаване качеството
на обслужването на клиентите. Заедно

с повишаващите се финансови възможности на пенсионните дружества очаквам, че ще стартира процес на нови инвестиции, но този път не във връзка с
привличането на нови клиенти, а с подобряване обслужването на съществуващите. Информационните технологии
ще навлизат все по-дълбоко в ежедневието на всички хора и това ще предопредели и бъдещия вид, в който ще
функционират пенсионните дружества огромни информационни системи за
базите данни, електронни разплащания на вноски и пенсии, електронна
комуникация с клиентите и т. н. Дружествата, които не инвестират достатъчно
пари в тази област, ще отпаднат естествено от пазара.
Очаквате ли консолидации или навлизане
на нови играчи на пазара?
- При сегашното разпределение и
участници на пазара не очаквам поява на нови сериозни играчи, които
да стартират пенсионноосигурителна
дейност чрез регистрация на нов пенсионен фонд. Да се завоюва съществен
дял от пазара чрез изместване на някои от сегашните играчи би било доста трудно и много скъпо. Българският
пенсионноосигурителен пазар е малък
за значителен брой сериозни играчи.
Често напоследък се коментира, че
концентрацията е висока и че първите
4 фонда държат повече от 80% от пазара, но това е нормално, защото целият
пазарен потенциал стига за не повече
от 4 ефективно действащи дружества.
В този смисъл е възможно бъдещо редуциране броя на дружествата, а така
също и промяна в собствеността на
съществуващите.
Интересът към покупка на мажоритарни пакети от собствеността на пенсионноосигурителните дружества ще расте
заедно с нарастването на акумулираните активи в пенсионните фондове. А
щом има търсене, със сигурност ще се
появи и предлагане.

Пресечна точка
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сфери в осигурителната е необходимо
да се поддържа координация на режимите. Т. е. не се налага да възприемаме осигурителната система на дадена
държава членка. Важно е да създадем
предпоставки осигурителни институции
от страни членки на ЕС да извършват
дейност в България и обратно. Вече сме
свидетели как български застрахователни компании обявяват намерение да извършват дейност в страни от ЕС. На този
етап смятам, че е рано да прогнозираме
дали български пенсионноосигурителни дружества ще извършват дейност в
страни от ЕС. Това зависи от стратегията
за развитие на групата, към която принадлежат пенсионните дружества, и от
осигурителното и трудовото законодателство в съответната страна.

я

Очаквам
две-три дружества
да сменят
собствениците си
Станислав Димитров, главен
изпълнителен директор
на ПОК „ДСК-Родина”

Господин Димитров, каква е вашата прогноза за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване през следващите години?
- Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване зависи в голяма
степен от законодателството в страната.
Първо, следва да се определи размерът на вноската в УПФ. От това зависи
какви пенсии ще получават пенсионерите в УПФ. Законодателят трябва да
си отговори на въпроса, какво заместване на дохода ще имат сега работещите с пенсиите, които ще получават.
Т. е. жизненият стандарт на бъдещите
пенсионери се определя сега и зависи
от сегашните решения на политиците в
България. Второ, следва да се определи данъчният режим на осигуряването
в доброволен пенсионен фонд. То е добро в момента, като се постига баланс
между стимулите за осигуряване и
интересите на бюджета. С една особеност, че следва да се помисли за създаване на възможности за повишаване на
пенсионните доходи на родените преди
31.12.1959 г. Именно тук е третият важен фактор - по какъв начин ще се съз-

дадат предпоставките за увеличаване
доходите на тези лица. Четвърто, следва
да се определи мястото на фирменото
социално осигуряване и по-специално
на осигуряването за доброволна пенсия за сметка на работодател в полза
на неговите работници и служители.
Пето, следва да се извършат промени в
законодателството с цел предлагане на
различни инвестиционни портфейли на
осигурените лица. Шесто, много внимателно трябва да се прегледа режимът
на инвестиране на средствата на допълнителните пенсионни фондове. Поради строгите регулации фондовете реализираха ниска доходност през 2005 и
2006 г. Те не успяха в най-добра степен
да се възползват от възможностите на
финансовите пазари по това време. Доходността е един от основните фактори
за размера на натрупаните средства по
личната сметка на осигуреното лице.
Погледнато от друга страна, пазарът
ще запази средните ръстове от последните две-три години. Ще имаме значително нарастване на управляваните активи,
което ще е съпроводено от увеличаване
броя на осигурените лица. Дружествата ще реализират доходност, която се
надявам значително да надвишава инфлацията в страната, като по този начин
осигурените лица ще имат реален ръст
на средствата по личните си сметки.
Как ще повлие върху осигурителния пазар
членството на страната ни в Европейската
общност?
- За разлика от други икономически

Има и друг аспект от членството на
България в ЕС. Постепенно се повишава интересът към пенсионните фондове
от страна на потенциалните ни клиенти.
Факт е, че има хора, които преди дветри години са били оферирани за осигуряване в доброволен фонд и са отказвали, днес сами ни търсят. Освен това
като цяло се повишава доверието във
финансовите институции.
Очаквате ли консолидации или навлизане
на нови играчи на пазара?
- По-скоро да, защото във всички финансови сектори вървят процеси на консолидация и навлизане на нови играчи.
Трябва ясно да кажем, че през тези
повече от десет години от функционирането на пенсионните компании беше
извършена огромна работа, като тяхната дейност беше поставена на здрава
основа и при сравнително ниски разходи. Това е предпоставка за ефективно
функциониране на дружествата, а капиталите се насочват където има ефективност и потенциал за растеж и печалба.
Можем да очакваме, че две-три дружества ще сменят собствениците си през
следващите една-две години. Причините за това са изключително добрите финансови резултати и перспективи пред
пенсионните компании, стабилността в
развитието на пазара и ясната посока
в пенсионната реформа в страната. В
допълнение все по-ясно се отчитат тенденциите на формиране на финансова
група - банка, застраховател, пенсионна компания, инвестиционно дружество, компания за доброволно здравно
осигуряване.

Поглед навън

Ние сме
част
от света
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Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване поддържа тесни контакти и си сътрудничи с редица международни организации и чуждестранни
асоциации, сред които са Международната федерация на администраторите на пенсионни
фондове /FIAP/, Европейската федерация за пенсионно осигуряване /EFRP/, Световната
банка, Международната асоциация по социално осигуряване, Международното бюро по
труда, асоциациите на пенсионните фондове в Чехия, Унгария, Хърватия, Казахстан, Испания, Чили, Русия, Полша, Украйна, Великобритания и много други. Важна съставна част
от международната дейност на БАДДПО е нейното участие в работата на всички по-важни
международни форуми, на които се представя българският пенсионен модел, постиженията
и проблемите на българската пенсионна реформа.
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F E D E R AT I O N I N T E R N AT I O N A L
D E A D M I N I S T R ATO R S
DE FONDS DE PENSIONERS

БАДДПО е член на Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове. FIAP е международна организация, чиято цел е да популяризира, да насърчава и да
способства за развитието на пенсионните системи, основаващи се на спестявания и индивидуално финансиране, осъществявани чрез пенсионни фондове и управлявани от фирми
за финансови услуги или от управители на пенсионни фондове. Понастоящем членове на
FIAP са институции от 21 страни в Америка, Европа и Азия: Аржентина, Боливия, Бразилия,
България, Колумбия, Коста Рика, Чили, Доминиканската република, Холандските Антили,
Ел Салвадор, Хондурас, Казахстан, Мексико, Панама, Перу, Полша, Руската федерация,
Испания, Украйна, Уругвай и Венецуела. От 2005 г. единадесет партньори за сътрудничество,
представени от най-големите световни компании за управление на активи, се присъединиха към FIAP. За първи път през 2007 г. България бе домакин на форум от световен мащаб,
свързан с пенсионното осигуряване. Това бяха Генералната асамблея на Международната
федерация на администраторите на пенсионните фондове и на Международната конференция „Капиталовите системи: принос за решаване на пенсионния проблем”. Конференцията
се проведе на 31 май и 1 юни 2007 г. във Варна и в нея участваха повече от 40 страни от
целия свят.

Европейската федерация за пенсионно осигуряване /EFRP/ е основана през 1981 г. и представлява асоциациите на пенсионните фондове в страните членки на Европейския съюз. В
последните години федерацията е отворена за членство и на отделни финансови институции
и мултинационални компании. В края на август 2006 г. БАДДПО беше домакин на международна среща „Членството на страните от Източна и Централна Европа в Европейската
федерация за пенсионно осигуряване - настояще и перспективи”. Форумът събра у нас експерти от седем страни - България, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Украйна и Хърватия.
Инициативата за срещата беше на унгарската и на полската пенсионна асоциация, които
поискаха домакинство от БАДДПО, впечатлени от българския пенсионен модел и нейната
дейност. На международната среща бяха коментирани и възможностите и перспективите за
членство на страните от ЦИЕ в EFRP. В Европейската федерация за пенсионно осигуряване вече членуват асоциациите на Унгария, Полша и Хърватия. На този етап БАДДПО е със
статут на наблюдател в EFRP.

