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Цели пред допълнителното
пенсионно осигуряване в България

• Намаляване на отрицателното влияние на
неблагоприятния демографски баланс върху
държавното обществено осигуряване;

• Повишаване на прозрачността на пенсионната
система;

• Осигуряване на адекватни, устойчиви и
сигурни доходи при пенсиониране (3елената
книга за пенсионната система като цяло);

• Доброволното осигуряване - важен фактор за
повишаване коефициента на заместване.

18.12.2012 г.

Къде се намираме в момента?

• Фаза на натрупване: 12. година от старта на
задължителното допълнително осигуряване.

• Четири години (01.09.2016) преди началото на
фазата на изплащане в УПФ (реално от 2023).

• Доброволно осигуряване съществува от 1994
година, пенсии се изплащат от поне 17 години.

• От УПФ се извършват плащания към ол в
случай на трайно намалена
неработоспособност и при наследяване.

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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Данни за осигурените лица и
натрупаните средства

• 3 214 336 - осигурени лица в УПФ към 30.09.2012;
• 1330 BGN- средна натрупана сума на едно лице в

УПФ към 30.09.2012;
• 272 138 ОЛ в УПФ във възрастова граница 50-54 г.;
• 1736 лева - средна натрупана сума в УПФ на ОЛ

във възрастова граница 50-54г. (30.09.2012);
• 590956 - осигурени лица в ДПФ към 30.09.2012;
• 1019 BGN - средна натрупана сума на едно лице в

ДПФ към 30.09.2012.

Данни: КФН www.fsc.bg

18.12.2012 г.

ФАЗА НА ИЗПЛАЩАНЕ В ДПФ
(Законодателна рамка към момента)

• Ф.LJдПОмогат да изплащат: лична пенсия за старост
или за инвалиднос~ еднократно или разсрочено
изплащане на натрупаните средства, аналогични
плащания към наследници: КСОчл.212;

• Видът на пенсиите се определя в правилниците на
различните доброволни фондове и пенс. Договор;

• Изплащането на всички видове пенсии се
извършва от индивидуалната партида на ОЛ;

• Принципът за плащане на пожизнените пенсии е
аналогичен като при УПФ.

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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Динамика на осигурените лица и
отпуснати пенсии в ДПФ

30.12.2005

1300

30.12.2006

30.12.2007

590956 1019

Данни: КФН www.fsc.bg

18.12.2012 г.
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Динамика на отпуснати пенсии в
ДПФ

Новоотпуснати пенсии през 2011 и 2012 (до 30.09)

Брой сключени
2011 2012 (до 30.09)

пенсионни договори
Срочни 77 41
Пожизнен и 3 4

Данни: БАДДПО

Налице е намаляване на броя на новоотпуснатите
пенсии, при сравнително запазване на броя
осигурени лица и размера на всички пенсионни
плащания.

18.12.2012 г.

Динамика на осигурените лица и изплатени суми
на лица придобили право на пенсия в ДПФ
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2008 604408

1857 33827

18.12.2012 '. Данни: КФН www.fsc.bg

19.12.2012 г.
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Практическото отсъствие на продукта
доброволна пенсия - причини и последствия

Причини:

• Слабо търсене и/или предлагане на продукта
• Несъвършена нормативна уредба за фазата на изплащане;

• Липса на предимства на пенсионера спрямо статута на
осигурено лице;

• Неоправдан риск за пенсионера;

• Риск за дружеството - финансов или маркетингов.

18.12.2012 г.

Практическото отсъствие на продукта
доброволна пенсия - причини и последствия

Следствия:

• Липса на опит във фазата на изплащане за
всички участници в процеса;

• Пропуснати възможности
настройване на различни
пенсионни продукти);

за тестване и
решения (вкл.

• Пропуск на маркетингови и образователни
възможности.

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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Критични точки в ДПФ при фазата на
изплащане

• Липса на подфондове с различен рисков
профил, вкл. пенсионна партида;

• Несъвършена уредба на изплащането на
пожизнените пенсии;

Проблемите в голямата си част са аналогични
с тези в УПФ и ще бъдат разгледани по-
подробно по долу.

18.12.2012 '.

ФАЗА НА ИЗПЛАЩАНЕ В УПФ /1/
(Законодателна рамка към момента)

• УПФ изплащат лична допълнителна пожизнена
пенсия за старост: КСО чл.lб5;

• Пълно унаследяване както при осигурени лица, така
и остатъка по пенсионната партида: КСО ЧЛ.170 (1) и
(2). Наследниците са преживял съпруг, низходящите
и възходящите такива.

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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ФАЗА НА ИЗПЛАЩАНЕ В УПФ /2/
(Законодателна рамка към момента)

• Изплащане на пожизнената пенсия: КСО чл.192, Наредба
19 на КФН:
• Изплащането се извършва от индивидуалната партида;

• Пенсиите на пенсионерите, преживели по-дълго от
предварителните актюерски разчети се изплащат от пенсионен
резерв в дружеството;

• Размера на резерва се определя всяка година, считано от годината
следваща отпускането на първата пожизнена пенсия.

• ИЗТОЧНИЦИ за формиране на резерва
• Собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;

• Средства по партидите на починали лица без наследници КСО
ЧЛ.170 (3).

18.12.2012 г.

Критични моменти във фазата на
изплащане в УПФ

Съществуват два ОСНОВНИ риска във фазата на изплащане
~ Инвестиционен риск: вече натрупаните средства нарастват с

възвръщаемост по-ниска от техническия лихвен процент
~ Риск от настъпване на смърт: пенсионерът да надживее

времето, за което са достатъчни, натрупани средства за
изплащане на пенсията му

И двата риска в България се носят от ПОД.
~ Запазена е уредбата на водене на индивидуалните

партиди и инвестиране на средствата от фазата на
натрупване.

~ На практика единствения източник на приходи за
пенсионния резерв са собствените средства на под

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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ПОСЛЕДИЦИ

Това като цяло води и до:

• Опасност за финансовата стабилност на
ПОД, поради декапитализация

• Дебалансиране
застрашаваща модела

на системата,

18.12.2012 г.

Възможни решения
(практика)

О Наложилата се и доказана във времето практика в
редица държави от ЕСе пожизнен и пенсии
(анюитети) да се изплащат от обща сметка

О В държави от ЦИЕ, със законодателство сходно на
нашето, се предвижда също изплащане от общ пул

О Темата не е нова за България - при обсъждането на
промените в КСО през 2007 - 2008 г. бе обсъждано
изплащането на пожизнените пенсии да се
осъществява от обща сметка

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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Възможни решения
(законодателни)

• Обособяване на средствата на пенсионерите за
отделно инвестиране

• Създаване на обща сметка за изплащане на пожизнени
пенсии

• Преразглеждане правата на наследниците във фазата
на изплащане

• Законодателна възможност за узнаване на починалите
лица и за техните наследници

18.12.2012 г.

Възможни решения
(общи действия)

• Ясни законодателни решения относно фазата на
изплащане в УПФ и относно преходните периоди

• Радикални действия за провеждане на
разяснителна национална
продукта, целите и

кампания, относно
реалностите на

задължително пенсионнодопълнителното
осигуряване

• Политика относно ролята на Доброволното
осигуряване - данъчни стимули, корпоративна
култура, личен принос

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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Възможни решения - сега ли е момента!
ВДПФ
• Закъснението е очевидно: средствата на ОЛ на 25 години, на ОЛ на

57 г. и на пенсионер се инвестират и управляват по един и същ
начин (в един инвестиционен портфейл)

• Ако искаме ДПФ да играе важна роля при повишаване
коефициента на заместване, то трябва да се реши проблемът с
начина на изплащане на пожизнените пенсии

ВУПФ
• Да има няколко години до старта на изплащането
• Но трябва време да се обсъдят и вземат най-правилните решения
• Нуждаем се от предсказуемост и създаване на сигурност в модела
• Реална подготовка на всички участници за фазата на изплащането

18.12.2012 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

18.12.2012 г.

19.12.2012 г.
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