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International Federation 
of Pension Fund Administrators (FIAP)

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 Uru-
guayan 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, Pan-
ama, 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 indi-
vidual 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 special-
ized publications and the creation of a Web site, plus permanent contact with international or-
ganizations 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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Със задоволство се 
обръщам към Вас от мое 
и от името на членовете 
на Българската асоциа-
ция на дружествата за 
допълнително пенсионно 
осигуряване (БАДДПО) 

от страниците на втория юбилеен алманах, който 
се издава във връзка с 15-годишнината от нейното 
учредяване. Първия издадохме по повод 10-годишни-
ната на асоциацията. Дейността по допълнител-
ното пенсионно осигуряване започна още през 1994-
1995 г. със създаването на първите пет доброволни 
пенсионни фонда, които през 1997 г. взеха решени-
ето за създаването на БАДДПО. И сега, в дните на 
сегашния юбилей, трябва да заявим нашата благо-
дарност за инициативността и далновидността на 
учредителите. 

Няма как да не отбележим, и то с гордост, че 
и през последните пет години пенсионните друже-
ства - членове на асоциацията, отново показваха ви-
сок професионализъм, стабилност и иновативност в 
осъществяването на своята дейност. Тези качества 
по категоричен начин изпъкнаха в условията на раз-
разилата се икономическа криза. Да си спомним 2008 
г., когато сривът на борсата в страната достигна 
до 80%, докато спадът на стойността на  активи-
те в дружествата бе около 25%, а това не може  
да не се отчете като своеобразно постижение. 
Големият успех беше, че още през 2009-2010 г. пен-
сионните компании бързо излязоха от ситуацията, 
не само възстановиха, но и започнаха да увеличават 
активите на фондовете, както и да реализират 
положителна доходност от инвестициите си.  Това 
се дължи на факта, че в този труден и сложен 
период пенсионните дружества бързо и навреме, 
дори изпреварващо,  преструктурираха портфейли-
те си и пренасочиха инвестициите в по-безрискови 
инструменти. И през 2012 г. условията за нашата 
дейност не са много по-добри. Кризата все още не е 
отминала, икономиката на страната все още не се 
развива с достатъчно добри темпове, не намаляват 
и съществуващите финансови, политически и упра-
вленски рискове, което неминуемо оказва негативно 
влияние. Но въпреки всичко резултатите на капи-
таловите фондове са положителни и това преди 
всичко се изразява в увеличението на активите на 
фондовете, положителната доходност от инвести-
циите, нарастването на броя на осигурените лица в 
капиталовите пенсионни фондове, в стабилността 
и финансовите резултати на дружествата и упра-
вляваните от тях пенсионни фондове.   

 Време е вече да се оцени по достойнство 
съществуващият в страната ни  тристълбов 

пенсионен модел, който действа в пълния си вид от 
2000 г., и това, че България заедно с редица  други 
страни от Централна и Източна Европа изпревари 
тенденциите, които тепърва се развиват в Европа. 
Трябва да отбележим, че този смесен модел, с нали-
чието на солидарен разходопокривен първи стълб и 
капиталовите фондове (вторият и третият стълб), 
е моделът, който сега се подкрепя категорично от 
международните институции и се оценява като 
най-съвременен. 

Това, което трябва да се направи в момента 
в България в съзвучие с европейските критерии, 
основавайки се на резултатите и потребностите на 
пенсионната ни система, е да се вземат адекватни 
решения за проблемите на първия стълб, да се съз-
дадат условия за развитие и разширяване обхвата 
на капиталовата част от модела за повишаване на 
неговата тежест в увеличаването на пенсионните 
доходи, както и за разширяване и увеличаване на 
неговия принос за цялата финансова стабилност 
на системата и за развитието на икономиката на 
страната. Разбира се, за да се постигне това, от 
решаващо значение е нейното състояние. От това 
зависи увеличаването на доходите на населението, 
което от своя страна ще увеличи параметрите на 
осигуряването както в задължителните, така и в 
допълнителните доброволни пенсионни фондове. И 
тук трябва да се отбележи, че със своята дейност 
и преди всичко с инвестициите на своите немалки 
финансови ресурси, които вече възлизат на повече 
от 5 млрд. лева, пенсионните фондове дават своя 
принос за решаването не само на социалните, но и 
на икономическите проблеми и цели на страната.  
Безспорен факт е, че България се движи с добри 
темпове в реализирането на своята пенсионна 
реформа, което отговаря в голяма степен не само 
на европейските, но и на световните тенденции в 
сферата на пенсионното осигуряване. Това обаче не 
трябва да успокоява, а да бъде стимул за още по-ак-
тивна работа и за още по-добри резултати.

Надявам се искрено, че в страниците на този 
алманах ще намерите отговори на много въпроси, 
както и информация, която ще допълни и разшири 
представата Ви за нашата организация и за нейна-
та дейност !

Д. ик. н. Никола Абаджиев,  
председател на БАДДПО

Уважаеми дами и господа,



Кои сме ние

Б
ългарската асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно осигуряване 
(БАДДПО) е неправителствена органи-
зация, 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 всич-
ките девет лицензирани пенсионноосигури-
телни дружества, осъществяващи дейност 
по допълнително пенсионно осигуряване на 
територията на България и управляващи 27 
доброволни, професионални и универсални 
пенсионни фонда от втория и третия стълб 
на пенсионната система.

 
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 раз-

витие на допълнителното пенсионно осигуря-
ване 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 до-

принася за развитието и реформирането на 
пенсионните системи, които да бъдат в още 
по-голяма полза за осигурените лица.

Приоритети:
 осъществяване на дейност и оказване 

на съдействие на държавните органи и 
други институции по популяризиране на 
допълнителното пенсионно осигуря-
ване;
 подготовка и даване на стано-

вища, както и участие в разра-
ботката на закони и подзаконови 
актове, отнасящи се до пенси-
онното осигуряване;
 повишаване квалификаци-

ята на кадрите и реализи-
рането на образователни 
програми за различните 

слоеве на населението по проблемите на пен-
сионното осигуряване;
 изучаване на международния опит, актив-

но участие в работата на международните 
организации и форуми;
 разширяване и рационализиране на съ-

трудничеството с водещите международни 
финансови институции, активно участие в 
дейността на Международната организация 
на асоциациите на пенсионните фондове;
 по-нататъшно организационно и инсти-

туционално укрепване, развитие и утвържда-
ване на дейността на организацията.     

Международна дейност  
и сътрудничество

БАДДПО поддържа тесни контакти и си 
сътрудничи с редица международни органи-
зации и чуждестранни асоциации, сред които 
са Международната федерация на админи-
страторите на пенсионни фондове (FIAP), 
Европейската федерация за пенсионно осигу-
ряване (EFRP), Световната банка, Междуна-
родната асоциация по социално осигуряване, 
Международното бюро по труда, асоциации-
те на пенсионните фондове в Чехия, Унгария, 
Хърватия, Казахстан, Испания, Чили, Русия, 
Полша, Украйна, Великобритания, Белгия, 
Холандия, С. Ирландия и много други. 

Важна съставна част от международната 
дейност на БАДДПО е нейното участие не 
само в провежданите международни регио-
нални и световни форуми по проблемите на 
пенсионното осигуряване, но и в дейността 
на водещите международни пенсионни орга-
низации като: Международната федерация 
на администраторите на пенсионни фондове 
със седалище в Сантяго, Чили; Европейската 
федерация за пенсионно осигуряване със 
седалище в Брюксел, която е основана през 
1981 г. и обединява асоциации на пенсион-

ните фондове от страните членки 
на ЕС. От месец ноември 2012 г. 
организацията носи вече новото 
име „PensionEurope”. На този етап 
БАДДПО участва в работата на 
федерацията със статут на 
наблюдател; Софийската ad hoc 
група, която е неформална ор-
ганизация на страните от ЦИЕ, 
учредена по тяхна инициатива 
на 21 август 2006 г. в София, 
от което произлиза и нейно-
то име. 



Росен Плевнелиев, президент на Република България 

Уважаеми господин Абаджиев, 
Уважаеми госпожи и господа,
За мен е удоволствие да поздравя Вас и всички членове на Българската асоциация 

на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод 15-годишнината 
от нейното учредяване. За изминалите 15 години -  от 1997 г. до сега, асоциацията 
се утвърди като активен участник и надежден партньор в изграждането и функци-
онирането на тристълбовата пенсионна система в България.

Несъмнен е приносът на асоциацията за постигнатите забележителни резул-
тати в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване на основата на 
единение, общи действия и етични взаимоотношения между нейните членове, на 
конструктивно партньорство с държавните и обществените институции, на 
завоювано широко обществено доверие. Не са случайни и постигнатите успехи - над 

4 млн. осигурени в допълнителните  пенсионни  фондове лица  през първото полугодие  на 2012 г. и нетни 
активи  в тези  фондове,  надхвърлящи 5 млрд. лева, значителна част от които инвестирани в българската 
икономика. Тази инвестиционна политика на пенсионните компании е от ключово значение за бъдещото 
социално-икономическо развитие на страната ни.

Оценявам и активното участие на асоциацията на международно равнище - в Международната орга-
низация на асоциациите на пенсионните фондове, в работата на международните организации и форуми, 
в сътрудничеството с водещите международни финансови институции. Това участие създава благопри-
ятни възможности за по-нататъшно развитие на българския пенсионен модел, на капиталовата част на 
пенсионната система в съответствие с международните стандарти и утвърдени практики, както и за 
популяризиране на неговите постижения и резултати.

Искам още веднъж да Ви поздравя с празника и да Ви пожелая много сили, воля и последователност за 
по-нататъшно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване и пенсионната система в страната!

Честита годишнина и на добър час!

Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

Уважаеми господин Абаджиев,
Приемете най-сърдечните ми пожелания по случай петнадесетата годишнина 

от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пен-
сионно осигуряване (БАДДПО). 

БАДДПО е призната и уважавана в национален и в международен план непра-
вителствена институция, която вече 15 години успешно координира и обединява 
усилията на членовете си по въпросите на допълнителното пенсионно осигуряване.

Поздравявам Вас и Вашите колеги за инициативността и желанието, с които 
работихте през тези години, за да популяризирате основните принципи и филосо-
фии на съвременния български пенсионен модел. 

Пожелавам ви и занапред да действате със същия ентусиазъм и оптимизъм и 
авторитетно да допринасяте за реформирането на пенсионните системи.  

Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор

Уважаеми г-н Абаджиев,
Уважаеми колеги от БАДДПО,
Бих искал сърдечно да Ви поздравя с петнадесетата годишнина от създаването 

на Вашата асоциация и да Ви пожелая да продължавате да бъдете радетели на 
добрите осигурителни практики и пазители на традицията, като в същото време 
водите пенсионноосигурителния пазар към бъдещето и оформяте новото лице на 
пенсионната система в страната.

Имате много поводи за гордост. БАДДПО още от своето създаване успя да 
обедини всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, които осъществя-
ват дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в България. БАДДПО е 

Поздравителни адреси



организация с високи етични стандарти, източник на професионализъм и конструктивен диалог. БАДДПО 
е уважавана институция на местно и международно ниво и е проводник на добри практики и идеи, които 
обогатяват и развиват пенсионноосигурителната система в страната.

И не на последно място - за нас БАДДПО е не просто браншова асоциация, а лоялен, коректен и надеж-
ден партньор на КФН в налагането на адекватни политики, поддържането на стабилността на осигури-
телния пазар в страната и развиването на модерно, работещо и ориентирано към потребителите пенсион-
но осигуряване.  

Ето защо бих искал отново да Ви приветствам по повод Вашата годишнина и да заявя уважението на 
КФН към градивните Ви усилия и професионализма, който демонстрирате. 

Желая на БАДДПО да бъде източник на лидерство, да поддържа все така високи професионални стан-
дарти и да гледа напред с оптимизъм.  

Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социалната политика

Уважаеми дами и господа,
Бих искал да изкажа най-сърдечни поздравления по случай 15-ата годишнина на 

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Изразявам дълбоката си увереност, че придобитият многогодишен опит ще 

продължи да допринася за утвърждаване на ролята на Българската асоциация на 
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване като обществено и социално 
отговорен партньор на държавните институции за подобряване положението на 
пенсионерите в България.

Убеден съм, че Вашият професионализъм и демонстрираната през годините 
обществена отговорност са залог за обществено признание и бъдещи постижения. 

С пожелания за бъдещи лични и професионални  успехи и крепко здраве на члено-
вете на асоциацията.

 
Бисер Петков, управител на НОИ  

Уважаеми г-н Абаджиев,
Уважаеми членове на Управителния съвет на БАДДПО,
От името на Националния осигурителен институт и лично от свое име подна-

сям най-искрените си поздравления към Вас по случай 15-годишнината от  учре-
дяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване(БАДДПО). Използвам този повод, за да поздравя всички представители 
на пенсионноосигурителните дружества, които поставиха началото и извървяха 
заедно нелекия път на създаване и утвърждаване на допълнителното пенсионно 
осигуряване у нас - една общественозначима дейност, която надгражда и допълва 
гарантираните от държавното обществено осигуряване права на гражданите. 
Благодарение на вашите усилия  беше създадена и утвърдена архитектурата на 
тристълбовия пенсионен модел в България, чиято основна цел е осигуряването на 

по-добри и достойни старини  на българите.
 Като участник в процеса на осъществяване на пенсионната реформа у нас си давам сметка за коли-

чественото измерение на свършената работа за всичките тези  години активна дейност. Високо оценявам 
ролята на БАДДПО и на лицензираните пенсионноосигурителни дружества като нейни членове в подготов-
ката, изграждането и функционирането на втория и третия стълб на пенсионната система. 

Сега, 15 години по-късно, БАДДПО е утвърдена като организация с неоспорим авторитет при решаване-
то на много дискусионни въпроси, водейки делови и конструктивен диалог с всички институции. Факт е, че 
асоциацията изигра ролята на обединител на един нов за страната ни бизнес. Благодарение на нея в наши 
дни допълнителното пенсионно осигуряване представлява сериозна индустрия, която управлява значителен 
ресурс от почти 5 милиарда лева активи. Това я превръща във важен икономически фактор и двигател за 
развитието на финансовата система в България. 

Използвам случая специално да поздравя председателя на БАДДПО г-н Никола Абаджиев за дългогодишни-
те усилия, които полага за изграждането на положителния образ на асоциацията, и да му пожелая още мно-
го години да работи все така успешно за издигане на нейния авторитет в национален и международен план.  



Живот в снимки

Годишна среща на БАДДПО, 17 декември 2009 г. Срещата беше пред-
шествана от конференция на тема „Доходност на капиталовите 
пенсионни фондове - реалности и перспективи”. На снимката проф. 
д.ик.н. Ненов Павлов, бивш заместник-председател на КФН, ръково-
дещ Управление „Осигурителен надзор”, д.ик.н. Никола Абаджиев, 
председател на БАДДПО, и Христина Митрева, бивш заместник-ми-
нистър на труда и социалната политика (от ляво на дясно)   

На снимката Стоян Тошев, Страхил Видинов, изпълнителен 
директор на ПОД „Алианц България”, Ангел Джалъзов и Даниела 
Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие”

Семинар на FIAP (2009 г., Варшава, Полша)

XIII годишна среща на БАДДПО, 16 декември 2010 г. Журналистическите награди 
вече са връчени. На снимката Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, 
ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, д.ик.н. Никола Абаджиев, предсе-
дател на БАДДПО, Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ, Симеон 
Дянков, министър на финансите, Мила Кисьова - в. „ПАРИ”, Тотю Младенов, 
министър на труда и социалната политика, Дина Христова - в. „Сега”, и Мишел 
Гутсузян - в. „Дневник” (от ляво на дясно) Обмяна на опит в Холандия, 2010 г.



Cнимка за спомен в пивоварната на Guinness след семинар с 
ирландските колеги, Ирландия, 2012 г.

Работно посещение на БАДДПО в Испания по покана на Анхел Марти-
нес-Алдама, бивш президент на Eвропейската федерация по пенсионно 
осигуряване (EFRP) и генерален директор на Испанската асоциация на 
инвестиционните и пенсионните фондове (INVERCO), 2008 г.

Годишните срещи на БАДДПО събират елита на обществото. По тра-
диция на тях асоциацията отличава най-добрите медии и журналисти

И ние можем да се веселим Семинар на FIAP (2009 г., Варшава, Полша)

БАДДПО е домакин на международна конференция „Мултифондове-
те - приложение и перспективи в пенсионните системи на страни-
те от Централна и Източна Европа”, 18 септември 2009 г., София
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От А до Я за  
допълнителното  
пенсионно  
осигуряване  
в България

Допълнителното пенсионно осигуряване обхваща II 
и III стълб на българската пенсионна система. То се 
осъществява чрез участие в допълнителни пенси-
онни фондове,  които се учредяват и управляват 

от пенсионноосигурителни дружества. Те са акционерни 
дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор, 
които съгласно закона имат предмет на дейност един-
ствено допълнително пенсионно осигуряване. 

В момента на територията на страната такава дей-
ност осъществяват девет пенсионноосигурителни дру-
жества. Това са ПОК „Доверие” АД, ПОК „Съгласие” АД, ПОК 
„ДСК-Родина” АД, ПОД „Алианц България” АД, ING Пенсионно 
осигуряване, ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, ПОД „Бъдеще” АД, ПОД 
„Топлина” АД и „Пенсионноосигурителен институт” АД. 
Всяко от тези дружества  може да управлява само по един 
универсален, професионален и доброволен фонд, както и 
доброволен фонд по професионални схеми след получаване 
на отделно разрешение за това. Пенсионният фонд е са-
мостоятелно юридическо лице, отделно от дружеството, 
което го управлява. За него дружеството води отделно 
счетоводство.

На практика участието във фонд за допълнително 
пенсионно осигуряване започва след сключване на осигури-
телен договор между осигуреното лице и пенсионноосигу-
рителното дружество. 

В тримесечен срок от възникване на задължението за 

ИНДЕКС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ КОМПАНИИ

14 пОК „Доверие” АД

16 пОК  „Съгласие”  АД

18 пОК „ДСК-Родина” АД

20 пОД „Алианц България” АД

22 ING пенсионно осигуряване

24 пОАД „ЦКБ-Сила”

26 пОД „Бъдеще” АД

28 пОД „Топлина” АД

30 „пенсионноосигурителен институт” АД



От А до Я

осигуряване, т.е. от сключването на първия 
трудов договор или стартиране на дейност 
като самостоятелно заето лице, всеки е 
длъжен да избере фонд за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, в 
който да постъпват неговите осигурителни  
вноски. За целта е необходимо да се подаде 
заявление за участие до избрано пенсионноо-
сигурително дружество, което го управлява. 
Заявлението е по образец. То може да се 
подаде в офис на дружеството чрез оси-
гурителен посредник или като електронен 
документ, подписан с електронен подпис. В 
случай че лицето не избере фонд за допълни-
телно задължително пенсионно осигуряване 
в указания срок, то бива служебно разпреде-
лено в такъв фонд.

За осигуряване в доброволен пенсионен 
фонд (ДПФ) е необходимо да се сключи пред-
варително осигурителен договор с пенси-
онноосигурителното дружество, което 
лицето също избира по своя воля. Всяко лице 
може да бъде осигурено в такъв фонд и по 
силата на договор с дружеството, сключен 
в негова полза от работодател или друг оси-
гурител, които от своя страна внасят съ-
ответните доброволни вноски. Сключването 
обаче на такъв договор може да стане само 
при наличието на предварително  писмено 
съгласие на осигуряваното лице. 

Важно е да се знае, че осигуряването в 
доброволен фонд с вноски от работодател 
не задължава осигуреното лице да прави 
лични вноски. Когато лицето прави лични 
вноски по свое желание, работодателят  е 
длъжен да ги удържа от месечното му възна-
граждение и превежда вноската директно по 
сметката на избрания доброволен пенсионен  
фонд.   

За разлика от доброволните задължи-
телните осигурителни вноски се събират 
по друг ред от Националната агенция по 
приходите. Размерът на тези вноски са за-
коново определени от КСО. Работодателят 
удържа осигурителната вноска от трудово-
то възнаграждение  и я превежда в НАП, при 
това преведената вноска трябва да включва 
частта от осигурителната вноска, която е 
за сметка на работника, и частта, която е 
за сметка на работодателя. Впоследствие 
приходната агенция превежда постъпилите 
вноски за допълнително задължително пенси-
онно осигуряване по сметките на съответ-
ните пенсионни фондове, от където те се 
разпределят и постъпват в индивидуалните 

партиди на осигурените лица,за които са 
предназначени. 

Една от най-важните основни задачи на  
пенсионноосигурителните дружества е да 
инвестира средствата на осигурените лица 
при спазване принципите на надеждност, 
ликвидност, доходност и диверсификация. 
Кодексът за социално осигуряване стриктно 
регламентира възможните финансови 
инструменти, в които могат да бъдат вла-
гани средствата на пенсионния фонд, като 
предвижда количествени ограничения за 
инвестиции във всеки от тях както  в един 
емитент.

С цел защита на интересите на осигу-
рените лица законът съдържа и редица кон-
кретни забрани и ограничения, насочени към 
предотвратяване на конфликт на интереси 
при инвестиране на средствата на пенсион-
ните фондове. 

Могат ли да се ползват  
данъчни облекчения?

Една от положителните характеристики 
на пенсионното законодателство е създа-
дената възможност за ползване на данъчни 
облекчения при осигуряване в допълнител-
ните задължителни и доброволни пенсионни 
фондове и те на този етап са следните:
 Личните вноски на осигурените в 

универсален пенсионен фонд не подлежат 
на облагане с данък по реда на Закона за 
данъка върху доходите на физическите лица 
и се приспадат от дохода преди неговото 
облагане;
 Направените от работодателя вноски 

за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване се признават за разход за дей-
ността му и не се облагат с данък по Закона 
за корпоративното подоходно облагане; 
 Личните вноски за допълнително 

пенсионно осигуряване в размер до 10% от 
месечната, съответно годишната данъчна 
основа, не подлежат на данъчно облагане;
 Социалните разходи на работодателя 

за вноски за допълнително доброволно пен-
сионно осигуряване за неговите работници 
и служители в размер до 60 лв. месечно за 
всяко наето лице не се облагат с данък.

Може ли да се сменя  
пенсионният фонд, 
в който се осигуряваме?

Законът дава широки демократични въз-
можности и права на осигурените лица по 



своя воля и лична преценка да се прехвърлят от един в друг пенсионен фонд.
За да се прехвърлите от един в друг професионален или универсален пенсионен фонд, 

трябва да са изтекли две години от датата на сключване на първия ви осигурителен дого-
вор, съответно две години от датата на служебното ви разпределение. След изтичането 
на посочения двегодишен срок прехвърлянето да става  след една година от сключването на 
поредния осигурителен договор.

При смяна на фонда осигуреното лице заплаща еднократна такса от 20 лв., с 
която се покриват разходите на дружеството по прехвърлянето. Посочената 

сума не се дължи, ако причината за прехвърлянето е  несъгласието на лицето 
с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от промени в зако-
нодателството. Осигурените лица в доброволен пенсионен фонд могат да 
се прехвърлят в друг доброволен фонд веднъж в рамките на една календар-
на година.

Осигуреното лице в доброволен фонд по професионални пенсионни схеми 
има право да прехвърли натрупаните средства от личните вноски или част 
от тях в друг такъв фонд, управляван от друго дружество в случаите на 
прекратяване на правоотношението между предприятието осигурител и 
осигуреното лице. 

За да се прехвърлите в друг пенсионен фонд, е необходимо да пода-
дете заявление до дружеството, което го управлява. Заявлението е 
по образец и се подава с нотариална заверка на подписа с цел да не се 
допуснат злоупотреби.  

Контрол върху дейността
През 2000 г. се създава Държавната агенция за осигурителен надзор 

(ДАОН) като специализиран държавен орган за дейността по допълнител-
ното пенсионно осигуряване. През 2003 г. се създава Комисията за финан-

сов надзор (КФН) като специализиран единен държавен орган за регулиране и 
надзор върху инвестиционната, застрахователната и осигурителната дейност. 
ДАОН влиза в състава на КФН като Управление „Осигурителен надзор“.

Държавата осъществява ефективно регулиране и контрол върху дейността 
на дружествата и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с цел 
защита на интересите на осигурените лица.

КФН приема предвидените в Кодекса за социално осигуряване подзаконови 
нормативни актове, както и указанията, свързани с тълкуването на уредбата по до-

пълнителното пенсионно осигуряване. Надзорът лицензира и съответно отнема лицензите 
на пенсионноосигурителните дружества, разрешава тяхното преобразуване и доброволно 
прекратяване. 

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“, прави 
предложения пред комисията за издаване и отнемане на пенсионен лиценз, за отправяне на 
искане за откриване на производство по несъстоятелност, за издаване на разрешение за 
преобразуване и доброволно прекратяване на пенсионноосигурителните дружества, както и 
за освобождаване на управляващи дружеството.  Издава и отнема разре-
шенията за управление на пенсионни фондове, одобрява измененията 
в правилниците на тези фондове и организира оперативния контрол 
върху дейността на пенсионноосигурителните дружества. При 
констатирани нарушения налага предвидените в закона глоби и 
принудителни административни мерки.      

Изпълнението на определените от закона функции и задължения 
чрез осъществяването на постоянен текущ и систематичен контрол 
дават възможност на КФН да разполага с точна и конкретна информация 
за състоянието на пенсионните дружества и управляваните от тях фон-
дове, за извършваните от тях инвестиции, за получаваните резултати, 
за размера на активите на фондовете на базата на тяхната ежеднев-
на оценка и т.н. 

От А до Я



Днес почти никой не поставя под съмнение съ-
временните характеристики и ефективността 
на българския пенсионен модел. Категоричното 
доказателство за това е признанието на меж-
дународни финансови институции и експерти 
от световна величина, че българската пенсион-
на система е добре структурирана и България 
върви по правилен път. Проблемът вече се със-
тои не в това как да се направи реформата, а 
как да се развива по-нататък утвърденият пен-
сионен модел. 

Становището на експертите е, че радикална 
промяна във възприетия през 2000 г. в България 
тристълбов модел на пенсионно осигуряване не 
е необходима, но всеки модел има нужда от усъ-
вършенстване и доразвиване. Според тях място 
за усъвършенстване и доразвиване на модела има 
по отношение на възможностите, които ще се 
дадат на капиталовите схеми, да постигат в по-
пълна степен заложените и очакваните от тях 
резултати. Тук се има  предвид  предоставянето 
на възможности за  инвестиционен избор на оси-
гурените лица или това, което в България добива 
гражданственост - въвеждане на мултифондове. 
Разбира се, съществуват и други възможни мер-
ки, които могат и трябва да се предприемат, за 
да се усъвършенства и доразвива моделът, да се 
повишава неговата ефективност. 

Безспорен факт е, че допълнителното пенси-
онно осигуряване в България постепенно и трай-
но зае мястото на най-стабилно разрастващия 
се подсектор на небанковото финансово по-
средничество. 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 6.08% през 2011 
г. Този показател е красноречиво доказателство 
за потенциала на българската пенсионна индус-
трия. 

Друг измерител е коефициентът на покритие 
на допълнителното пенсионно осигуряване (оси-
гурени лица във фондовете на капиталов прин-
цип към трудоспособно население), който в края 
на 2011 г. достига 87.12% 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 осигу-

ряват родените 
преди 31.12.1959 г.

В същото време 
управляваните от 
пенсионния бранш 
активи в края на 
деветмесечието 
на 2012 г. дости-
гат  5.427 млрд. лв. 
От тях 4.275 млрд. 
лв. са акумулира-
ните средства в 
универсалните, 
545.285 млн. лв. - в 
професионалните, 
602.067 млн. лв. - в 
доброволните пен-
сионни фондове, 
и 4.975 млн. лв. в 
доброволните пен-
сионни фондове 
по професионални 
схеми. В сравнение 
с края на девет-
месечието на 2011 г. нетните активи на пенси-
онните фондове регистрират ръст от 25,28 на 
сто. Тогава секторът отчита активи в размер 
на 4.332 млрд. лв.  Трудно акумулираните днес 
средства могат да бъдат съпоставени с  натру-
паните 332.465 млн. лв. в края на 2002 г., когато 
вече функционират пълноценно и трите вида 
фондове - универсални, професионални и добро-
волни. 

 Реалностите в цифри

Капиталовите схеми бележат 
нови върхове

Покритие на допълнителното пенсионно 
осигуряване в България в %*

Видове
пенсионни 
фондове

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Универсални 24.70 34.03 41.93 46.50 50.65 54.86 58.53 61.49 64.72 68.71

Професионални 3.29 3.48 3.69 3.79 4.00 4.31 4.60 4.75 4.98 5.40

Доброволни 10.28 10.88 11.20 11.42 11.73 12.32 12.57 12.54 12.71 13.01

Общо покритие 38.27 48.39 56.82 61.71 66.38 71.49 75.70 78.78 82.41 87.12

* Ползвани са данни от Комисията за финансов надзор и Националния статистически 
институт.
** Не е взет предвид броят на осигурените лица на доброволните пенсионни фондове по 
професионални схеми, тъй като фондът е един и броят на осигурените засега в него лица 
не оказва съществено влияние върху изчисленията.

Осигурително  
проникване* 

Го
ди

на

УП
Ф

/Б
ВП

ПП
Ф

/Б
ВП

ДП
Ф

/Б
ВП

ОБ
Щ

О/
БВ

П

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

2007 2.17 0.73 1.20 4.10

2008 2.17 0.55 0.73 3.45

2009 3.29 0.68 0.79 4.76

2010 4.13 0.73 0.79 5.65

2011 4.70 0.63 0.75 6.08

* Ползвани са данни от Комисията за финансов 
надзор и БНБ.
** Не са взети предвид активите на доброволните 
пенсионни фондове по професионални схеми, тъй 
като фондът е един и акумулираните засега в 
него активи не оказват съществено влияние върху 
изчисленията. 



Мащабите и темповете обаче са показателни. 

При анализа на размера на активите на пен-
сионните фондове трябва да се вземе предвид и 
размерът на средствата, 
изплатени на осигурените 
лица и техните наследни-
ци за периода 2002 г. - 2012 
г. В този анализ трябва 
да се отчете фактът, че 
през целия този десетго-
дишен период капиталови-
те пенсионни фондове от 
втория и третия стълб не 
само набират /акумулират 
осигурителни вноски, но и 
извършват различни пла-
щания към осигурените в 
тях лица. Съгласно тук приложените данни тези 
плащания възлизат общо на 580.190 млн. лв., в 
т.ч. доброволни пенсии, средства, изплатени на 
наследници, и др. За пълнота на анализа трябва 
да се посочи, че прехвърлените за същия период 
средства от професионалните пенсионни фон-
дове в НОИ за лицата, придобили право на ранна 
пенсия по параграф 4 от ПЗР на КСО, възлизат 
на 249 млн. лв. Т.е. в действителност реалните 
активи, които са имали пенсионните фондове 
за периода 2002 г. - 2012 г., са на стойност 6.256 
млрд. лв. 

Друга важна характеристика за дейността 
на допълнителните пенсионни фондове е броят 
на осигурените в тях лица. От графиката се 
вижда темпът на нарастване през годините за 
различните пенсионни фондове. Към 30.09.2012 
г. броят на осигурените лица в четирите вида 
пенсионни фондове - универсални, професионал-
ни, доброволни и доброволни по професионални 

 Реалностите в цифри

 * Забележка: Данните за 2012 г. са към деветмесечието.

 * Забележка: Данните за 2012 г. са към деветмесечието.

 

схеми, достига 4 065 240 
лица, което е ръст от 
2.77% спрямо същия пе-
риод на 2011 г. От тях 3 
214 336 са осигурените в 
УПФ, 254 250 - в ППФ, 590 
956 - в ДПФ, и 5698 са оси-
гуряващите се в ДПФПС. 
За същия период броят 
на новоосигурените лица 
във фондовете за допъл-
нително пенсионно оси-
гуряване достига 101 461 
лица. Само за сравнение 
трябва да се посочи, че 
през 2002 г. в пенсионните 
фондове са се осигурявали 

1 804 469 лица, което, сравнено с данните за 2012 
г., означава увеличение с повече от 225%. 

Значими за дейността на капиталовите пен-
сионни фондове е не само социалната им функ-
ция, но и техните финансови и икономически 
функции, влияещи все по-силно върху капитало-
вите пазари и икономиката на страната. Пен-
сионните фондове вече заемат изключително 
важно място на българския финансов пазар. От 
една страна, те са средство за спестяване за 
осигурените лица, от друга страна, пенсионни-
те фондове са институционални инвеститори, 
които управляват набраните чрез осигуровки 
средства в полза на осигурените, като основ-
ната част от тези инвестиции е в икономика-
та на страната Така на практика пенсионните 
фондове се оказват свързващото звено между 
спестяването и инвестирането. Най-важното 
е, че резултатът от тези инвестиции е в полза 
на осигурените лица. Показателно е например, че 
100% от получената доходност от инвестиране-
то на средствата на универсалните фондове се 



структура на инвестициите на пенсионните фондове  
2007 г. - 2012 г.

Пенсионни фондове

2012 2011 2010 2009 2008 2007

стойност 
(хил.лв.)

дял         
(%)

стойност 
(хил.лв.)

дял         
(%)

стойност 
(хил.лв.)

дял         
(%)

стойност 
(хил.лв.)

дял         
(%)

стойност 
(хил.лв.)

дял         
(%)

стойност 
(хил.лв.)

дял  
(%)

Инвестиции общо, в т.ч. 4 954 510 100 4 233 423 100 3 722 711 100 2 966 658 100 2 189 058 100 2 224 418 100

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, 
други държави или техните централни банки 1 817 778 36,69 1 360 272 32,13 799 802 21,48 669 942 22,58 690 025 31,52 543 285 24,42

Корпоративни облигации 1 083 262 21,86 859 196 20,30 804 593 21,61 665 977 22,45 477 763 21,83 404 824 18,20

от тях: издадени или гарантирани от банки с цел финансиране  
на инфраструктурни и инвестиционни проекти 56 189 1,13  54 217 1,28 38 448 1,03       

Ипотечни облигации 32 656 0,66 29 101 0,69 51 525 1,38 34 255 1,15 72 971 3,33 74 677 3,36

Общински облигации 120 741 2,44 131 814 3,11 105 193 2,83 63 823 2,15 21 661 0,99 38 114 1,71

Акции, права и дялове 967 785 19,53 889 472 21,01 1 055 965 28,37 697 623 23,52 367 509 16,79 724 104 32,55

Акции и права на АДСИЦ 85 741 1,73 100 543 2,37 81 966 2,20 90 360 3,05 66 130 3,02 95 614 4,30

Акции и дялове на КИС 418 801 8,45 351 597 8,31 463 980 12,46 338 050 11,39 773 947 35,36 223 149 10,03

Акции и права извън тези на АДСИЦ и КИС 463 243 9,35 437 332 10,33 510 019 13,70 269 754 9,09 173 433 7,92 432 341 19,44

Банкови депозити 756 739 15,27 796 622 18,82 766 312 20,58 754 773 25,44 476 324 21,76  361 794 16,26

Инвестиционни имоти 175 549 3,54 166 946 3,94  139 322 3,74 80 265 2,71 82 805 3,78 77 620 3,49

(Продължава на стр. 32)

разпределя в индивидуалните партиди на осигу-
рените в тях лица.

В портфейлите на пенсионните фондове има 
за всекиго по нещо - облигации (държавни, ипо-
течни, общински, корпоративни), акции, депози-
ти, инвестиционни имоти и всичко това деноми-
нирано в основни валути, географски и секторно 
разпределени, и не на последно място и с емитен-
ти извън пределите на страната. 

Данните в таблицата красноречиво показ-

ват, че след законовото регламентиране на въз-
можността активите на пенсионните фондове 
да бъдат влагани в инфраструктурни и инвести-
ционни проекти тези инвестиции вече са факт. 
И не само това, от 2010 г. насам делът на вложе-
нията в корпоративни облигации, издадени или 
гарантирани от банки с цел финансиране на ин-
фраструктурни и инвестиционни проекти, макар 
и плавно, се увеличават от 1.03% през 2010 г. на 
1.13% към деветмесечието на 2012 г.  

Друг интересен акцент върху инвестиционна-
та политика на пенсионните фондове през раз-
глеждания период е резултат от разразилата 
се през 2008 г. финансова и икономическа криза, 
която наложи промени в инвестиционните поли-
тики на пенсионните дружества и преструкту-
риране на портфейлите на пенсионните фондове 
в разширяване обема на по-безрисковите инвес-
тиции. Не случайно в този период намаляват 
инвестициите в банкови депозити. Регистри-
раното намаление е от 25.44% през 2009 г. на 
15.27% към деветте месеца на 2012 г. Наблюдава 
се намаление и при  вложенията в ипотечни об-
лигации. Резонно се увеличават инвестициите в 

дългови ценни книжа, издадени или гарантирани 
от държавите-членки на ЕС, други държави или 
техните централни банки. Ако през 2010 г. тях-
ната тежест в портфейла е била 21.48%, то към 
деветмесечието на 2012 г. делът на тези инвес-
тиции вече е 36.69%.        

Най-важният показател за успешната дей-
ност и за развитието на системата е разпреде-
ляната доходност по индивидуалните партиди 
на осигурените лица, която е в пряка връзка с 

инвестиционната политика на пенсионния фонд.
В резултат на ефективното управление на 

акумулираните средства средният размер на 
едно осигурено лице в доброволен пенсионен 
фонд е нараснал от 948,66 лв. в края на 2011 г. 
на 1018,80 лв. в края на деветмесечието на 2012 
г. Средният размер на натрупаните средства на 
едно осигурено лице в професионален пенсионен 
фонд е 2301,08 лв. Средният размер на натрупа-
ните средства на едно осигурено лице в универ-
сален пенсионен фонд е 1329,87 лв. при 1123,41 лв. 
година по-рано.

Графиката отразява постигнатата доход-
ност от инвестиции на пенсионните фондове за 
периода 2002 г. - 2011 г. Както се вижда, въпре-
ки големия спад през 2008 г. (-25%) в резултат 
на кризата пенсионните фондове с адекватна 
инвестиционна политика бързо повишават ре-
зултатите и преминават към положителна до-
ходност, което им дава възможността да пре-
одолеят спада в стойността на активите. В 
крайна сметка за целия 10-годишен период сред-
ногеометричната доходност за УПФ е 5,12%, за 
ППФ - 4,43%, и за ДПФ - 5,05%. 

* Забележка: Данните за 2012 г. са към деветмесечието.



Развитие и постижения
През настоящата година ПОК „Доверие“ 
отбеляза 18 години от своето създаване. 
Години, през които компанията се утвърди 
като водеща финансова институция в Бъл-
гария, която към деветмесечието на 2012 г. 
управлява над 1 млрд. и 700 млн. лв. активи на 
повече от един милион и 250 хил. клиенти (по 
данни на КФН). 
Дейността на ПОК „Доверие“  е ориентира-
на изцяло към защита на правата и интере-
сите на клиентите на компанията и въвеж-
дането и следването в бизнес-практиката 
на световни стандарти за обществена и 
социална отговорност в сферата на инвес-
тициите, корпоративното управление, об-
ществените отношения и развитието на 
човешките ресурси. 

отговоРност и пРинципи
Етичният кодекс на компанията, Правила-
та за лични сделки с финансови инструмен-
ти, Политиката за корпоративна социална 
благотворителност, социалната отговор-
ност, като елемент от инвестиционната 
политика, са само част от вътрешните 
политики и правила, които се следват от 
всички служители неизменно.
Наред с това от 2009 г. ПОК „Доверие“ е пъл-
ноправен член на Глобалния договор на ООН 
- стратегическа инициатива, насочена към 
организации, готови да развиват своята 

дейност, спазвайки 10 универсални принципа 
на корпоративната социална отговорност, 
сред които човешките права, трудовите 
права, защита на околната среда, противо-
действие на корупцията и др.  

пРозРачност и гаРанции 
От 2004 г. насам ПОК „Доверие“ продъл-
жава да е единственото пенсионнооси-
гурително дружество в страната, кое-
то се подлага текущо на процедура по 
присъждане на кредитен рейтинг, като 
към настоящия момент компанията и уп-
равляваните от нея пенсионни фондове 
са с рейтинг А- (перспектива стабилна), 
присъден от Българската агенция за кре-
дитен рейтинг.
Към деветмесечието на 2012 г. резервът за 
гарантиране на минимална доходност над-
хвърля 16 млн. и 300 хил. лв.

„Голямото лятно четене“ - 2012 г.

гРижа за обществото
Като част от своята об-
ществена отговорност 
компанията реализира и 
подкрепя редица проекти 
в сферата на културата, 
изявата на детските 
таланти, спорта и др.



„Парадът на униформите“ в гр. Копривщица - 2011 г.

заслужено пРизнание
ПОК „Доверие“ е носител на Голямата на-
града за финансов продукт за 2003 г. и на 
първа награда в категорията  „Застра-
ховане и осигуряване” на изложението  
„Банки, инвестиции, пари”. Компанията е 
номинирана и е включена в short-листа на 
дружествата за престижната награда 
за пенсионен фонд за Централна и Из-
точна Европа на списанието Investment 
and Pensions Europe - Холандия. През 
2009, 2010 и 2011 г. ПОК „Доверие“ полу-
чава награда за „Най-добро пенсионноо-
сигурително дружество“ на годишните 
награди на фондация „Банки, инвести-
ции, пари“, както и награда за пенсионно-
осигурително дружество за 2010 и 2011 
г. в категория „Допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване“, присъде-
на от Висшето училище по застраховане 
и финанси, Асоциацията на българските 
застрахователи, Фондация „Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски“ и Българската асо-
циация на дружествата за допълнително 
пенсионно осигуряване. 
За постигнатото като председател на 
УС и главен изпълнителен директор на 
ПОК „Доверие” Даниела Петкова е отли-
чена от Американския биографичен ин-
ститут за постиженията си в областта 
на маркетинга и мениджмънта за 2005 
г. и е включена в списъка Great Women of 

the 21st Century. Носител е на традици-
онната награда за Бизнес дама на 2005 
г. от в. „Ние жените“. Тя е първият и 
единствен засега мениджър от небан-
кова финансова институция, отличен с 
приза „Буров“ за финансово управление. 
Поставена е на 18-о място в престижна-

та класация „100-те 
най-влиятелни жени в 
България” за 2011 г. и 
на 5-о в същата класа-
ция за 2012 г. Носител 
е на приза  „Мистър и 
Мисис Икономика“ за 
принос в развитието 
на небанковия финан-
сов сектор за 2012 г.

Даниела Петкова с награда  „ Мистър и Мисис Икономика 2012“  -  

за принос в развитието на небанковия финансов сектор

Да поговорим спокойно в бъдеще време!



ПОК  „СЪГЛАСИЕ” АД
СЪСтАв нА СЪвЕтА нА ДИрЕКтОрИтЕ

Милен Георгиев Марков
председател на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 
Главен изпълнителен директор

Камен Иванов Колев
член на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 

Иванка Данева Гайдарджиева
член на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 

Органите на управление на ПОК „Съгла-
сие” АД са Общо събрание на акционерите 
и Съвет на директорите. Дружеството 
има едностепенна система на управле-
ние и се представлява едновременно от 
главния изпълнителен директор и изпъл-
нителен директор.

Пенсионноосигурителна компания „Съгла-
сие” АД е учредена и вписана в Търговския 
регистър на 9 май 1995 г. От основаване-
то си до 1999 г. компанията работи само 
в сферата на допълнителното добровол-
но пенсионно осигуряване, като управля-
ва Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”. 
На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета 
по допълнително социално осигуряване 
към Министерския съвет Компанията по-
лучава лиценз за извършване на дейност 
по допълнително пенсионно осигуряване. 
Дружеството е с капитал 7 000 000 лв., 
разпределен в 700 000 поименни безна-
лични акции с номинална стойност 10 лв. 
всяка. Основни акционери са „Химимпорт” 
АД и „Финанс консултинг” ЕАД. 

Понастоящем за компанията работят 127 
служители и над 5765 осигурителни посредни-
ци в цялата страна.

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” 
АД бележи непрестанно развитие в своята 
дейност. Компанията е едно от първите акци-
онерни дружества на пазара на допълнител-
но пенсионно осигуряване в страната. Със 
седемнадесетгодишна традиция в допълни-
телното  пенсионно осигуряване ПОК „Съгла-
сие” спечели своя имидж на дългогодишен и 
сигурен партньор в сферата на пенсионното 
осигуряване.

Към днешна дата Компанията управлява три 
пенсионни фонда - универсален, професионален 
и доброволен. Към 30.09.2012 г. в тях се осигу-
ряват общо 503 756 души. Нетните активи 
на управляваните от нея фондове за същия 
период са 653 млн. лв. Доходността от инве-
стиране на активите на пенсионните фондове 
„Съгласие”  за 24-месечен период на годишна 
база по данни на Комисията за финансов над-
зор към 29.09.2012 г. е, както следва: Универса-
лен пенсионен фонд „Съгласие” - 4.79%, Профе-
сионален пенсионен фонд „Съгласие” - 4.61%, 
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” - 6.06%.

*Информацията е по данни на Комисията за 
финансов надзор (www.fsc.bg). Посочените 
резултати нямат по необходимост връзка с 
бъдещи резултати.

Анатолий Методиев Величков 
член на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 

Галина Стефанова Тодорова
член на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 

Олег Тодоров Чулев
член на Съвета на директорите  
на пОК „Съгласие” АД 

С поглед към твоето бъдеще



ПОК „Съгласие“ АД управлява средствата 
на осигурените лица с грижата на добър 
търговец при спазване принципите на 
надеждност, ликвидност, доходност и 
диверсификация в интерес на осигурените 
лица. Стремежът ни е запазване реалното 
нарастване на натрупаните средства по 
индивидуалните партиди на участниците 
в УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие” чрез 
поемане на умерено висок риск в дългосро-
чен план.

Основната цел при инвестиране активите 
на ДПФ „Съгласие” е нарастване стойност-
та на натрупаните средства по индиви-
дуалните партиди на участниците в него 
чрез постигане на възвращаемост, преви-
шаваща средноаритметичната стойност 
на инфлацията, обявена от Националния 
статистически институт за последните 
три календарни години, при умерено ниво 
на риск.

Средствата от осигурителните вноски 
се инвестират само в определените от 

закона инвестиционни инструменти при 
спазване на количествените ограничения. 
Банка-попечител на пенсионните фондове, 
управлявани от ПОК „Съгласие“ АД, е „Уни-
Кредит Булбанк” АД.

Предимствата на ПОК „съгласие“ ад

• 17 успешни години на пазара на допълни-
телно пенсионно осигуряване в България.
• Пълна прозрачност на дейността и 
възможност за получаване по всяко време 
на безплатна информация за натрупаните 
средства и доход по индивидуалните оси-
гурителни партиди.
• Съвременна информационна система, поз-
воляваща в реално време да се предоставя 
необходимата информация на всеки клиент 
на компанията.
• Над 50 представителства в цялата 
страна.
• Екип от информирани, добре обучени и ко-
ректни служители, прилагащи съвременни 
техники и практики в областта на допълни-
телното пенсионно осигуряване.

София 1309, бул. „Тодор Александров” №141,
тел. + 359 2 816 45 65, факс + 359 2 816 45 66

е-mail: headoffice@saglasie.bg
www.saglasie.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД
0 900 3 21 21 (0.18 лв./мин без ДДС за цялата страна)

Милен Георгиев Марков

председател на  
Съвета на директорите
Главен изпълнителен директор 
на пОК „Съгласие” АД

Анатолий Методиев Величков

член на Съвета на директорите
Изпълнителен директор  

на пОК „Съгласие” АД

Иванка Данева Гайдарджиева

член на Съвета на директорите
Изпълнителен директор  

на пОК „Съгласие” АД



15 години Пенсионноосигурителна компания 
„ДСК-Родина” АД

ПОК „ДСК-Родина” АД функционира като акционерно дружество с двустепенна система на 
управление – надзорен и управителен съвет

l Председател на Надзорния съвет е г-жа Виолина Маринова – председател на Управителния съвет и 
главен изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД. Членове на НС са г-н Мирослав Вичев - член на УС и 
изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД, и г-н Чаба Наги - изпълнителен директор на ОТП пенсионен 
фонд и член на борда на директорите на ОТП Доброволен пенсионен фонд, член на борда на директорите 
на Националния фонд за пенсионни гаранции в Унгария.
l Председател на Управителния съвет е г-н Николай Борисов - член на УС и изпълнителен директор на 
„Банка ДСК” ЕАД. Членове на управителния съвет са г-н Николай Марев – главен изпълнителен директор 
на ПОК ”ДСК-Родина” АД, и д-р Румяна Сотирова – изпълнителен директор на ПОК ”ДСК-Родина” АД.

Регионални представителства на ПОК “ДСК-Родина”АД

София: Централен офис, ул. „Княз Александър I Батенберг” № 6, ет.1, тел. (02) 942 70 17; Банка ДСК, ул. „Княз Александър I Батенберг” 
№ 6, тел. (02) 942 70 49; Банка ДСК, ул. „Московска” № 19, тел. 0886 333 219; Банка ДСК, жк „Младост 1”, бл. 24, тел. 0885 
207 744; Банка ДСК, бул. „Витоша” № 15, тел. (02) 939 16 87; Банка ДСК, жк „Бели брези” бл. 30, тел. 0884 130 706; Банка ДСК, бул. 
„Княз Ал. Дондуков” № 50, тел. 0888 379 058; Благоевград, Банка ДСК, ул. „Т. Александров” № 3, тел. (073) 831 486; Бургас: Банка 
ДСК, ул. „Крали Марко” № 5, тел. (056) 806 275; Банка ДСК, к-с “Братя Миладинови” бл. 38, тел. (056) 806 177; Варна: Банка ДСК,  
бул. „Владислав Варненчик” № 53-55, тел. (052) 672 136; Банка ДСК, ул. „Христо Ботев” № 1, тел. (052) 601 385; Велико Търново, 
Банка ДСК, ул. „Цар Освободител” № 3, тел. (062) 664 118; Видин, Банка ДСК, пл. „Бдинци” № 1, тел. (094) 600 764; Враца, Банка ДСК,  
бул. „Христо Ботев” № 44, тел. (092) 625 565; Габрово, Банка ДСК, ул. „Николаевска” № 17, тел. (066) 810 017; Гоце Делчев, Банка 
ДСК, ул. „Сестри Дукови” № 2, тел. (0751) 69 914; Добрич, Банка ДСК, ул. „Даме Груев” № 17, тел. (058) 651 209; Казанлък, Банка ДСК, 
 ул. „Александър Батенберг” № 4, тел. (0431) 60 120; Кърджали, Банка ДСК, ул. „Омуртаг” № 1, тел. (0361) 68 636; Кюстендил, Банка 
ДСК, ул. „Гороцветна” № 14, тел. (078) 550 296; Ловеч, Банка ДСК, ул. „Търговска” № 44, тел. (068) 601 251; Монтана, Банка ДСК, бул. 
„Трети Март” № 62, тел. 0885 830 131; Пазарджик, Банка ДСК, ул. „Екзарх Йосиф” № 3, тел. (034) 409 116; Перник, Банка ДСК, ул. 
„Кракра” № 1, тел. (076) 686 119; Плевен, Банка ДСК, ул. „Васил Левски” № 152, тел. (064) 846 244; Пловдив: Банка ДСК, ул. „Христо 
Г. Данов” № 6, тел. (032) 612 023/24; Банка ДСК, ул. „Петко Д. Петков” № 23, тел. (032) 612 515; Разград, Банка ДСК, ул. „Кирил и 
Методий” № 19, тел. (084) 614 123; Русе, Банка ДСК, ул. „Александровска” № 4, тел. (082) 884 141; Сандански, Банка ДСК, ул. „Македония” 
№ 51, тел. (0746) 34 083; Севлиево, Банка ДСК, ул. „Стефан Пешев” № 40, тел. 0882 636 064; Силистра, Банка ДСК, ул. „Симеон 
Велики” № 48, тел. (086) 878 102; Сливен, Банка ДСК, ул. „Цар Освободител” № 4, тел. (046) 662 143; Смолян, Банка ДСК, бул. „България” 
№ 26А, тел. (0301) 60 046; Стара Загора, Банка ДСК, ул. „М-т Методи Кусев” № 8, тел. (042) 682 117; Търговище, Банка ДСК,  
пл. „Свобода” № 2, тел. (0601) 62 133; Хасково, Банка ДСК, пл. „Свобода” № 9, тел. (038) 607 438; Шумен, Банка ДСК, ул. Цар Освободител 
№102, тел. (054) 831 027; Ямбол, Банка ДСК, ул. „Раковски” № 1А, тел. 0885 990 775.

91 404

121 716

179 256
206 992

236 010

293 376

351 840
379 019

402 144

433 772
455 760

Нарастване на клиентите /брой осигурени лица/

16 469 25 707
41 319

63 527
95 313

257 835

359 382

448 761

552 709

178 162 183 370

Нарастване на активите /в хиляди лева/

Доверието
е взаимно!

На нашата уеб страница www.dskrodina.bg можете:
l да проверите натрупванията по индивидуалната си осигурителна партида, както и регулярността 
и размера на постъпленията от осигурителни вноски;
l да се запознаете с правилниците на пенсионните фондове, да се осведомите за вашите права и 
нашите отговорности;
l да изчислите примерен размер на пенсия с пенсионните ни калкулатори;
l да получите актуална информация за реализираната от пенсионните фондове доходност;
l да определите размера на данъчната преференция, ако се осигурявате в доброволен пенсионен фонд;
l да отправите въпроси и препоръки, да заявите желание за актуализиране на лични данни, като ни 
пишете на info@dskrodina.bg.

ПОК „ДСК-Родина” АД - 
качествено обслужване на 
клиентите във всеки от 376 
финансови центъра, клонове и 
офиси на Банка ДСК
l На ваше разположение, в почти 
всяко населено място в България, 
са професионално подготвени 
осигурителни посредници, които 
ще ви съдействат и дадат точна 
консултация при конкретни 
запитвания.

Call Center - възможност лично да се свържете с ПОК „ДСК-Родина” АД
Нашите експерти ще отговарят на вашите въпроси от 08:00 до 19:00 часа всеки работен ден и: 
l ще предоставят детайлна информация за състоянието на осигурителните партиди (след иден-
тификация на лицето);
l ще ви консултират относно пенсионните права и възможностите за ранно пенсиониране;
l ще приемат вашите препоръки как да ви информираме и обслужваме по-качествено и ефективно;
l ще ви насочат към удобния за вас офис на компанията и ще съдействат за среща с наш регио-
нален представител, когато това е вашето желание.

Клиентите на Банка ДСК, 
които използват 
платформата за електронно 
банкиране www.dskdirect.bg, 
могат да получават 
информация за пенсионното 
си осигуряване във фондовете 
на ПОК „ДСК-Родина” АД.
l (ДСК Директ/Вашите 
Средства/Пенсионни фондове/
Справка по осигурителна партида)



15 години Пенсионноосигурителна компания 
„ДСК-Родина” АД
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„Княз Ал. Дондуков” № 50, тел. 0888 379 058; Благоевград, Банка ДСК, ул. „Т. Александров” № 3, тел. (073) 831 486; Бургас: Банка 
ДСК, ул. „Крали Марко” № 5, тел. (056) 806 275; Банка ДСК, к-с “Братя Миладинови” бл. 38, тел. (056) 806 177; Варна: Банка ДСК,  
бул. „Владислав Варненчик” № 53-55, тел. (052) 672 136; Банка ДСК, ул. „Христо Ботев” № 1, тел. (052) 601 385; Велико Търново, 
Банка ДСК, ул. „Цар Освободител” № 3, тел. (062) 664 118; Видин, Банка ДСК, пл. „Бдинци” № 1, тел. (094) 600 764; Враца, Банка ДСК,  
бул. „Христо Ботев” № 44, тел. (092) 625 565; Габрово, Банка ДСК, ул. „Николаевска” № 17, тел. (066) 810 017; Гоце Делчев, Банка 
ДСК, ул. „Сестри Дукови” № 2, тел. (0751) 69 914; Добрич, Банка ДСК, ул. „Даме Груев” № 17, тел. (058) 651 209; Казанлък, Банка ДСК, 
 ул. „Александър Батенберг” № 4, тел. (0431) 60 120; Кърджали, Банка ДСК, ул. „Омуртаг” № 1, тел. (0361) 68 636; Кюстендил, Банка 
ДСК, ул. „Гороцветна” № 14, тел. (078) 550 296; Ловеч, Банка ДСК, ул. „Търговска” № 44, тел. (068) 601 251; Монтана, Банка ДСК, бул. 
„Трети Март” № 62, тел. 0885 830 131; Пазарджик, Банка ДСК, ул. „Екзарх Йосиф” № 3, тел. (034) 409 116; Перник, Банка ДСК, ул. 
„Кракра” № 1, тел. (076) 686 119; Плевен, Банка ДСК, ул. „Васил Левски” № 152, тел. (064) 846 244; Пловдив: Банка ДСК, ул. „Христо 
Г. Данов” № 6, тел. (032) 612 023/24; Банка ДСК, ул. „Петко Д. Петков” № 23, тел. (032) 612 515; Разград, Банка ДСК, ул. „Кирил и 
Методий” № 19, тел. (084) 614 123; Русе, Банка ДСК, ул. „Александровска” № 4, тел. (082) 884 141; Сандански, Банка ДСК, ул. „Македония” 
№ 51, тел. (0746) 34 083; Севлиево, Банка ДСК, ул. „Стефан Пешев” № 40, тел. 0882 636 064; Силистра, Банка ДСК, ул. „Симеон 
Велики” № 48, тел. (086) 878 102; Сливен, Банка ДСК, ул. „Цар Освободител” № 4, тел. (046) 662 143; Смолян, Банка ДСК, бул. „България” 
№ 26А, тел. (0301) 60 046; Стара Загора, Банка ДСК, ул. „М-т Методи Кусев” № 8, тел. (042) 682 117; Търговище, Банка ДСК,  
пл. „Свобода” № 2, тел. (0601) 62 133; Хасково, Банка ДСК, пл. „Свобода” № 9, тел. (038) 607 438; Шумен, Банка ДСК, ул. Цар Освободител 
№102, тел. (054) 831 027; Ямбол, Банка ДСК, ул. „Раковски” № 1А, тел. 0885 990 775.

91 404

121 716

179 256
206 992

236 010

293 376

351 840
379 019

402 144

433 772
455 760

Нарастване на клиентите /брой осигурени лица/

16 469 25 707
41 319

63 527
95 313

257 835

359 382

448 761

552 709

178 162 183 370

Нарастване на активите /в хиляди лева/

Доверието
е взаимно!

На нашата уеб страница www.dskrodina.bg можете:
l да проверите натрупванията по индивидуалната си осигурителна партида, както и регулярността 
и размера на постъпленията от осигурителни вноски;
l да се запознаете с правилниците на пенсионните фондове, да се осведомите за вашите права и 
нашите отговорности;
l да изчислите примерен размер на пенсия с пенсионните ни калкулатори;
l да получите актуална информация за реализираната от пенсионните фондове доходност;
l да определите размера на данъчната преференция, ако се осигурявате в доброволен пенсионен фонд;
l да отправите въпроси и препоръки, да заявите желание за актуализиране на лични данни, като ни 
пишете на info@dskrodina.bg.

ПОК „ДСК-Родина” АД - 
качествено обслужване на 
клиентите във всеки от 376 
финансови центъра, клонове и 
офиси на Банка ДСК
l На ваше разположение, в почти 
всяко населено място в България, 
са професионално подготвени 
осигурителни посредници, които 
ще ви съдействат и дадат точна 
консултация при конкретни 
запитвания.

Call Center - възможност лично да се свържете с ПОК „ДСК-Родина” АД
Нашите експерти ще отговарят на вашите въпроси от 08:00 до 19:00 часа всеки работен ден и: 
l ще предоставят детайлна информация за състоянието на осигурителните партиди (след иден-
тификация на лицето);
l ще ви консултират относно пенсионните права и възможностите за ранно пенсиониране;
l ще приемат вашите препоръки как да ви информираме и обслужваме по-качествено и ефективно;
l ще ви насочат към удобния за вас офис на компанията и ще съдействат за среща с наш регио-
нален представител, когато това е вашето желание.

Клиентите на Банка ДСК, 
които използват 
платформата за електронно 
банкиране www.dskdirect.bg, 
могат да получават 
информация за пенсионното 
си осигуряване във фондовете 
на ПОК „ДСК-Родина” АД.
l (ДСК Директ/Вашите 
Средства/Пенсионни фондове/
Справка по осигурителна партида)



Вече 18 години  
сигурност 

ПОД „Алианц България“ управлява 
средства за допълнително пенсионно 
осигуряване вече осемнадесет годи-
ни. Дейността на компанията започва 
през 1994 г. с предлагане на доброволно 
пенсионно осигуряване, а през 2000 г. 
дружеството получава лиценз за из-
вършване на дейност по допълнително 
пенсионно осигуряване №05/21.09.2000 г. 

Към 30.09.2012 г. дружеството упра-
влява 23% от активите на пенсионни-
те фондове в България, в т.ч. 45% от 
активите на фондовете за 
допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване*. 
Активите на пенсионните 
фондове, управлявани от 
ПОД „Алианц България“,  са в 
размер на 1265 млн. лв. Оси-
гурените в трите пенсион-
ни фонда, управлявани от 
дружеството, са 901 264, 
което представлява 22%* 
от всички осигурени лица в 
допълнителните пенсионни 
фондове в България. Резул-
татите са доказателство 
за изградения авторитет, 
доверието на клиентите  и 
търговската репутация на 
компанията у нас. 

Признание 

За втора поредна година ПОД „Алианц 
България“ получи приза за пенсионнооси-
гурително дружество за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване на 
годината (2010 г. и 2011 г.).

Годишните награди са уч-
редени и се присъждат от 
съвместен инициативен ко-
митет на Висшето училище 
по застраховане и финанси, 
Асоциацията на българските 
застрахователи, Фондация 
„Проф. д-р Велеслав Гаврий-
ски“ и Българската асоциация 
на дружествата за допълни-
телно пенсионно осигуряване.

Над 78 млн. клиен-
ти в повече от 70 
страни в целия свят
Пенсионноосигурително 

дружество „Алианц България” АД е част от 
групата на Allianz SE – един от най-големите 
доставчици на финансови услуги в световен 
мащаб със 103.6 млрд. евро приходи и 1657 
млрд. евро активи под управление за 2011 г. 
Добрите резултати са постигнати благо-

*По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg)

ПОД „Алианц България“ 



дарение на подходящо диверсифицирани 
портфейли на компаниите от Групата, 
независимо от постоянно променящите 
се условия на финансовите пазари. 

Компаниите на Allianz предлагат финан-
сови и застрахователни услуги в повече 
от 70 страни и обслужват над 78 млн. 
клиенти в целия свят. 

Пенсионни  
фондове

ПОД „Алианц България“ е учредило и упра-
влява четири пенсионни фонда: 

• „Доброволен пенсионен фонд Алианц 
България“ (от 1994 г.)

• „Доброволен пенсионен фонд по профе-
сионални схеми Алианц България” (от 2007 
г.)

• „Задължителен професионален пенсио-
нен фонд Алианц България“ (от 2000 г.)

• „Задължителен универсален пенсионен 
фонд Алианц България“ (от 2001 г.).

Инвестиционната политика на Пенси-
онноосигурително дружество „Алианц 

България“ дефинира балансиран инвес-
тиционен портфейл, осигуряващ висока 
степен на сигурност на спестяванията. 
Клиентите ни могат да разчитат на 
професионално и коректно обслужване в 
над 130 представителства и офиси на 
„Алианц България“ в цялата страна.

сигурност и професионализъм

сОфия 
ХристОва

изпълнителен 
директор

страХил  
видинОв

изпълнителен 
директор



ING Пенсионно осигуряване

Съвет на директорите

Николай Стойков, главен изпълнителен директор
Давид Нибе, главен изпълнителен директор, 
ING Застраховане Централна и Източна Европа
Анастас Петров, изпълнителен директор
Елица Занчева, директор Продажби
Мая Русева, началник отдел Правен и регулативен

Да поговорим  за твоето бъдеще!

ING Group е глобална финансова институция от холандски произход с над 160-годишна 
история.

Компаниите от групата са спечелили доверието на над 67 милиона клиенти по целия свят.
Нашата мисия е да установяваме стандарти в подпомагане на клиентите ни да управляват 

своето финансово бъдеще.
Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Групата започва своя пенсионен бизнес 

в България през 2001 г., след като се въвежда тристълбовият модел на пенсионно осигуряване.
ING Пенсионно осигуряване обслужва своите клиенти чрез трите пенсионни фонда, които 

управлява - универсален, професионален и доброволен. Компанията предоставя осигурителни 
услуги на повече от 330 хиляди индивидуални и над 300 корпоративни клиенти. 

Принципите, от които ING се ръководи в дейността си, са израз на нашите ценности, нашата 
вяра и нашите цели. Съществуването им ни помага да вземаме решения, които могат да устоят 
на проверката на времето. Бизнес принципите на ING са:
 Ние работим почтено
Нашият бизнес се базира на доверие, което сме спечелили чрез действия, отразяващи наши-

те ценности и принципи независимо от обстоятелствата и последствията. Това означава също, 
че всички партньори  могат да очакват от нас да спазваме обещанията си и да работим, като 
проявяваме най-висока степен на честност и почтеност.
 Ние сме открити и ясни
За да работим възможно най-добре, трябва да сме отзивчиви към всички наши партньори. 

Отдаваме голямо значение на откровените и прозрачни взаимоотношения. С други думи, каз-
ваме това, което имаме предвид, и имаме предвид това, което казваме на разбираем език, като 
засягаме същността на въпроса.
 Ние се отнасяме с уважение един към друг
Уважение към човешките ценности и фундаменталните човешки права са основата за дълго-

трайни взаимоотношения с нашите клиенти, служители и партньори. Ние се отнасяме помежду 
си с уважение и се гордеем с приноса на всеки в резултат от разнообразието на хора и идеи. 
Ние се  стремим към висока степен на приемственост и висока степен на приобщаване и иска-
ме нашето ръководство и служители да са отражение на нашите клиенти.



Да поговорим  за твоето бъдеще!
Николай Стойков,
главен изпълнителен 
директор

Анастас Петров,
изпълнителен 

директор

София 1404,  
Бул. „България” №49Б,  

Офис сграда „България”,  
0800 11 464

 Ние сме отговорни към обществото и околната среда
Като компания, която предлага финансови услуги, нашата роля в обществото е повече от ико-

номическа. Съзнаваме, че начинът, по който вършим своята работа, оказва пряко въздействие 
върху света около нас. Затова условията, които създаваме за своята дейност, са съобразени с 
редица социални, етични и екологични фактори. Искаме да допринесем за опазване на нашата 
планета и нейните ограничени ресурси за бъдещите поколения. Заедно с партньорски организа-
ции ние инвестираме в устойчиво развитие и в общностите, в които живеем и работим. Те са дом 
за нашата компания, клиенти и служители и следователно компонент от съществено значение за 
нашия успех в дългосрочен план.



ПОАД „ЦКБ-Сила“ е с двустепенна система на управление.  
Членове на управителните органи са, както следва:

 

 ПОАД  „ЦКБ-Сила” АД  е създадено през 
февруари 1994 г. Дружеството е първо-
то на пазара на допълнително пенсионно 
осигуряване в страната. С над осемнаде-
сетгодишна традиция в допълнителното 
пенсионно осигуряване ПОАД „ЦКБ-Сила” 
АД се утвърди като сигурен и надежден 
партньор в сферата на пенсионното 
осигуряване.
 Дружеството управлява три лицензи-
рани фонда за допълнително пенсионно 
осигуряване, които функционират на 
капиталово-покривен  принцип:

•  Универсален пенсионен фонд 
„ЦКБ-Сила”;

•  Професионален пенсионен фонд 
„ЦКБ-Сила”;

•  Доброволен пенсионен фонд 
„ЦКБ-Сила”.

 В началото на 2010 г. беше извърше-
но преобразуване чрез вливане на ПОД 
„Лукойл Гарант-България” АД и управлява-
ните от дружеството фондове в ПОАД  
„ЦКБ-Сила” АД и съответните управля-
вани от него фондове. С това преобразу-
ване, ползвайки дългогодишния опит и на 
двете дружества, се увеличиха възмож-

ностите за още по-качествено обслужване 
на осигурените лица и по-добро управление 
на средствата на управляваните фондове. 

 Резултатът от дългогодишното при-
съствие на пенсионноосигурителния пазар е 
представен със следните данни:

 Към 31.12.2011 г. в управляваните от 
ПОАД  „ЦКБ-Сила” АД пенсионни фондове 
вече се осигуряват 370 747 лица, което 
представлява ръст от 2,29% спрямо края 
на 2010 г., както и 9,29% пазарен дял по брой 
осигурени лица. 
 През 2011 г. се наблюдава ръст в обема 
на управляваните от дружеството нетни 
активи на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване - от 353,80 млн. лв. 
в началото на 424,47 млн. лв. в края на го-
дината. Това е нарастване със 70,67 млн. 
лв., или 19,97% спрямо 14,68% за целия 

нАДзОрЕн СЪвЕт 

Александър Димитров Керезов 

Валентин Василев Златев 

Николай Димитров Борисов 

Миролюб Панчев Иванов 

„ЦКБ-ГРУП” ЕАД ЕИК №121749139 

УПрАвИтЕЛЕн СЪвЕт

Райна Димитрова Кузмова 

Янка Крумова Такева 

Георги Тодоров Тодоров 

Александър Богомилов Величков 

Кирил Николов Червенков 

Сава Маринов Стойнов 

Цветанка Донкова Крумова

награда: През 2011 г. на ПОАД „ЦКБ-Сила“ е 
присъдена награда „Най-динамично разви-
ващо се дружество за 2010 г.“ (на ежегодна 
класация на ВУЗФ).



 

сава стойнов
Изпълнителен директор

раЗвитие на ПенсиОнните фОндОве, УПравлявани От ПОад „ЦКБ-сила“, ПреЗ 
ПОследните 5 гОдини

КЛИЕНТИ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Q3 *

Брой 161 651 180 965 191 188 362 443 370 747 378 239

Пазарен дял, % 4,70 4,97 5,08 9,33 9,29 9,30

НЕТНИ АКТИВИ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  Q3 *

Милиона лева 70.7 82.5 120.9 353.8 424.5 509.0

Пазарен дял, % 3,05 3,59 3,83 8,87 9,28 9,38

Забележка. Данните са взети от интернет страницата на КФН (www.fsc.bg). * Данните за периода 2012 г. Q3 са към 
28.09.2012 г. 

нОминална среднОгеОметриЧна дОХОднОст
на УПравляваните ПенсиОнни фОндОве За десетгОдиШен ПериОд

ФОНД ПЕРИОД СРЕДНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ

ППФ „ЦКБ-Сила“ 31.12.2001 - 31.12.2011 6,05%

ДПФ „ЦКБ-Сила“ 31.12.2001 - 31.12.2011 4,88%

УПФ „ЦКБ-Сила“ 30.06.2002 - 30.06.2012 6,34%
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георги тодоров
Изпълнителен директор

Кирил Червенков
Изпълнителен директор

ръст на нетните активи за всички ДПФ с 
1,03%;
  Ръст на средното салдо на едно осигу-
рено лице с 2,71% при ръст за всички ДПФ 
с 1,49%;
 Ръст на брутните постъпления от оси-
гурителни вноски с 4,10% при намаление за 
всички ДПФ с 0,43%;
  Ръст на средния размер на месечните 
вноски с 0,60% при намаление за всички 
ДПФ с 12,21%.

осигурителен пазар. По този показател 
дружеството увеличава пазарния си дял 
от 8,87% към края на 2010 г. на 9,28% към 
края на 2011 г.
 
нарастване на ОснОвните Параметри 

на дПф „ЦКБ-сила“ За 2011 г.
 Ръст на броя на осигурените лица с 
2,59% при намаление на броя на осигурени-
те лица за всички ДПФ с 0,45%;
  Ръст на нетните активи с 5,38% при 
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Ã-í Êîñòîâ, êàêâî ïîêàçâàò ðåçóëòàòèòå îò 
äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà?
Ìíîãî äîáðè ðåçóëòàòè çà ïîñëåäíàòà åäíà ãîäèíà. Çà 
Óíèâåðñàëåí ïåíñèîíåí ôîíä - Áúäåùå (ÓÏÔ - Áúäåùå) 
íåòíèòå àêòèâè çà äåâåòìåñå÷íèÿ ïåðèîä îò êðàÿ 
íà 2011 äî 30 ñåïòåìâðè 2012 ã. ñà ñå óâåëè÷èëè îò 
63 517 õèë. ëâ. äî 82 362 õèë. ëâ., êîåòî å óâåëè÷åíèå 
ñ 18 845 õèë. ëâ. èëè 29.67%. Ïðåç ïåðèîäà áðîÿ íà 
îñèãóðåíèòå ëèöà â ÓÏÔ - Áúäåùå ñå å óâåëè÷èë 
îò 106 673 íà 115 896 êîåòî å óâåëè÷åíèå ñ 9 223 
îñèãóðåíè ëèöà èëè 8.65%.
À çà Ïðîôåñèîíàëåí ïåíñèîíåí ôîíä Áúäåùå 
(ÏÏÔ - Áúäåùå) íåòíèòå àêòèâè çà äåâåòìåñå÷íèÿ 
ïåðèîä îò êðàÿ íà 2011 äî 30 ñåïòåìâðè 2012 ã. ñà ñå 
óâåëè÷èëè îò 5 386 õèë. ëâ. äî 6 435 õèë. ëâ., êîåòî 
å óâåëè÷åíèå ñ 1 049 õèë. ëâ. Ïðåç ïåðèîäà áðîÿ íà 
îñèãóðåíèòå ëèöà â ÏÏÔ - Áúäåùå ñå å óâåëè÷èë îò 
6 444 íà 6 661, êîåòî å óâåëè÷åíèå ñ 217 îñèãóðåíè 
ëèöà èëè 3.37%.

Ã-í Êîñòîâ, êîè áÿõà íàé-âàæíèòå çà 
ðàçâèòèåòî íà Âàøàòà êîìïàíèÿ ìîìåíòè?
Êàêòî çíàåòå, äðóæåñòâîòî ñìåíè ñâîèòå àêöèîíåðè 
è ïðåç ïîñëåäíàòà åäíà ãîäèíà íàñòúïèõà ìíîãî 
ïðîìåíè â êîìïàíèÿòà. Îáíîâèõìå öÿëîñòíàòà âèçèÿ 
è ôèðìåí áðàíä, êàêòî è ñàéòà íà äðóæåñòâîòî, 
îïòèìèçèðàõìå òúðãîâñêàòà ñòðóêòóðà, ÷ðåç 
ïðèâëè÷àíå íà âîäåùè åêñïåðòè â îáëàñòòà, ñúùî 
òàêà ñúçäàäîõìå êëóá Áúäåùå - ïðîãðàìà çà ëîÿëíè 
êëèåíòè.

Êàêâè ñà î÷àêâàíèÿòà è àìáèöèèòå Âè çà òàçè 
è ñëåäâàùèòå íÿêîëêî ãîäèíè?
Àìáèöèÿòà íè å äà ñå óòâúðäèì êàòî íàé-èíîâàòèâ-
íàòà êîìïàíèÿ íà ïàçàðà, êàòî ïðîäúëæèì âíåäðÿâà-
íåòî íà íîó õàó, ðàçáèðà ñå îñíîâíàòà íè öåë å äà 
çàïàçèì âèñîêàòà ñòîéíîñò íà ïðèâëå÷åíèòå îñèãóðè-
òåëíè ïàðòèäè.

Êàêâî äà î÷àêâàò êëèåíòèòå íà ÏÎÄ Áúäåùå? 
Ïëàíèðàìå ìíîãî íîâîñòè, ñ êîèòî è â áúäåùå ùå 
çàïàçèì óíèêàëíèÿ ñè ïîäõîä â ïîäîáðÿâàíå è 
îïòèìèçèðàíå îáñëóæâàíåòî íà îñèãóðåíèòå ëèöà â 
äðóæåñòâîòî.

Àíäðåé Øîòîâ  
Èçïúëíèòåëåí ÷ëåí íà ÑÄ 
è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð

Êàëèí Êîñòîâ  
Èçïúëíèòåëåí ÷ëåí íà ÑÄ 
è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð

•  Ëèöåíçèÿ ¹ 1 - ÏÎÄ/12.08.2003 ã., 
èçäàäåíà îò ÊÔÍ, çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñò 
ïî ïåíñèîííî îñèãóðÿâàíå.

•  Äðóæåñòâîòî óïðàâëÿâà òðè ïåíñèîííè 
ôîíäà:
- äîáðîâîëåí ïåíñèîíåí ôîíä (ÄÏÔ) 
- ïðîôåñèîíàëåí ïåíñèîíåí ôîíä (ÏÏÔ) 
- óíèâåðñàëåí ïåíñèîíåí ôîíä (ÓÏÔ)

•  Àêöèîíåðè, ïðèòåæàâàùè ïðÿêî ÷àñò îò 
êàïèòàëà íà äðóæåñòâîòî:
    Ìåäèàíåò Èíäúñòðèñ Ñ.À.              90.2 %
    Ñèíòåòèêà ÀÄ                                  9.8 %

•  Åäíîñòåïåííà ñèñòåìà íà óïðàâëåíèå. 
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå å â ñúñòàâ 
îò ïåòèìà ÷ëåíîâå. Êîìïàíèÿòà ñå 
ïðåäñòàâëÿâà îò Àíäðåé Øîòîâ è Êàëèí 
Êîñòîâ, çàåäíî è ïîîòäåëíî.

1592 Ñîôèÿ, áóë. „Õðèñòîôîð Êîëóìá“ 43
òåë: 02 489 65 05, call center 0700 14 250
å-mail: office@budeshte.bg, www.budeshte.bg

Áîæèäàð ×àíêîâ 
Çàì. èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íàïðàâëåíèå Ïðîäàæáè

Ðîñåí Äàñêàëîâ  
Äèðåêòîð Ïðîäàæáè
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ПОД „топлина” АД
нАДзОрЕн СЪвЕт 

Красимира Дичева - 
председател на НС
Въльо Дучев 
Кристина Славчева

Пенсионоосигурително дружество „Топлина” АД 
е основано през 2006 г. с Решение на Софийски 
градски съд по ф.д.№9984/2006 г. Получава лиценз 
№ 02-ПОД от 17.08.2006 г. на Комисията за фи-
нансов надзор. Дружеството е с капитал 5 млн. 
лева и има двустепенна система на управление. 
Управлява три пенсионни фонда:
 Универсален фонд „Топлина”;
 Професионален фонд „Топлина”;
 Доброволен фонд „Топлина”.

Основните цели, които си поставя дружество-
то, са прилагане на личен подход и грижа за кли-
ентите и техните средства. Всички работещи 
в дружеството са високомотивирани да постиг-
нат заложените цели чрез непрекъснато пови-
шаване на знанията и уменията си за подобрява-
не на предлаганите услуги и прилагане на добри 
корпоративни практики.
Управляваните от ПОД „Топлина” АД фондове 
се развиват динамично и със завидни темпове, 
като за последната година 2011 г., според данни 
на Комисията за финасов надзор броят на оси-

геОрги лиЧев
Председател на Ус  

и изпълнителен  
директор



гурените лица е нараснал с 13%, а балансовите 
активи с 25%.

Инвестиционна  
политика 
Водещ принцип в инвестиционната политика 
на фондовете, управлявани от ПОД „Топлина” 
АД, е сигурността на средствата на осигуре-
ните лица. Особено във време на световна ико-
номическа криза и финансова нестабилност 
намеренията са  да се придържаме към консер-
вативни политики. Наш основен приоритет е 
защита на интересите на хората, доверили 
ни средствата си. Затова натрупаните сред-
ства от осигурителни вноски са инвестира-
ни основно в български държавни ценни книжа. 
Като инвестиционните портфейли са съста-
вени грижливо и внимателно и с разумен баланс 
между риск и доходност. С цел обезпечаването 
на устойчив растеж в дългосрочен план инвес-
тициите на пенсионните фондове се насочват 
и към ценни книжа на български емитенти с до-
бра репутация. 

силвия гаБрОвсКа
Заместник- 
председател  
на Ус и изпълнителен 
директор

УПрАвИтЕЛЕн СЪвЕт

Георги Личев - 
председател на УС
Силвия Габровска -
заместник-председател на УС
Ваня Милчева - 
член на УС



„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИН-
СТИТУТ” АД е най-новото, лицензирано 
от Комисията за финансов надзор, пенси-
онноосигурително дружество в Република 
България, учредено през 2007 г. и  прите-
жаващо лиценз №03-ПОД/28.02.2008 г.

Акционери на „ПЕНСИОННООСИГУ-
РИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД са „ПЕЛА“ 
ЕООД и  „ЕСТ“ АД - дружества  с влияние 
в сферата на производството и услугите, 
както и Сдружение „СЪЮЗ ЗА СТОПАН-
СКА ИНИЦИАТИВА“ - една от утвър-
дените работодателски организации в 
България. Капиталът на дружеството е 5 
млн. лева.

БАНКА-ПОПЕЧИТЕЛ  на пенсионните 
фондове, управлявани и представлява-
ни от „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ” АД ,  е „Райфайзенбанк” 
(България) ЕАД.

В създаването и развитието на „ПЕНСИ-
ОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” 
АД е използван натрупаният до момента 
богат практически опит от реформата 
на пенсионното осигуряване в България, 
като са отразени добрите тенденции и 
позитивните промени във функционира-
нето и развитието на пенсионноосигури-
телните дружества. 



Алексей Георгиев
Изпълнителен директор

Людмила Векова
председател на Съвета  
на директорите

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИН-
СТИТУТ” АД управлява три пенсионни 
фонда:

• Професионален пенсионен фонд „ПЕН-
СИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ”
• Универсален пенсионен фонд „ПЕНСИ-
ОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ”
• Доброволен пенсионен фонд „ПЕНСИ-
ОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ”

За краткия период от създаването на 
фондовете на „ПЕНСИОННООСИГУ-
РИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД броят на 
осигурените в тях лица надхвърли 37 
хил. души, а размерът на управляваните 
активи достигна 22 млн. лева.
Целта на компанията е утвърждаването 
й като стабилно и сигурно пенсионнооси-
гурително дружество, прилагащо добри-
те практики на управление на фондовете, 

които да гарантират на осигурените лица 
добро административно, информацион-
но и консултантско обслужване.
                                       
В резултат на ефективна и балансирана 
инвестиционна политика „ПЕНСИОН-
НООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД 
успя  да постигне стабилно нарастване на 
акумулираните активи в управляваните 
от дружеството пенсионни фондове при 
относително ниско ниво на поемане на 
риск.

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИН-
СТИТУТ” АД е с едностепенна система 
на управление - Съвет на директорите 
в състав Людмила Векова - председател 
на Съвета на директорите, Теодор Дечев 
- заместник-председател на Съвета на 
директорите, и Алексей Георгиев - изпъл-
нителен директор.



(Продължава от стр. 13)

 Реалностите в цифри

 

Резултатите от инвестиционната дейност 
на пенсионните фондове през 2012 г. също са 
добри: средната аритметична номинална доход-
ност, определена на база на стойността на дя-
ловете за периода 30.12.2011 г. - 31.10.2012 г., за 
УПФ е 6.06%, за ППФ - 5.90%, и за ДПФ - 5.88%.  
Като максималната доходност, постигната от 
някои дружества, е за УПФ - 9.30%, за ППФ - 
8.70%, за ДПФ - 8.14%. 

Постепенно от бизнес, в който са необходими 
огромни първоначални инвестиции, допълнител-
ното пенсионно осигуряване се превърна в пече-
ливша дейност. За пръв път секторът отчете 
общ положителен финансов резултат през 2004 
г. Трябва да се знае, че фактически някои от дру-
жествата, създадени през 1994-1995 г., работе-
ха при отрицателни финансови резултати, но 
това по никакъв начин не се отразяваше върху 
управляваните от тях пенсионни фондове и оси-
гурените в тях лица.

Пенсионноосигурителните дружества при-
ключиха деветмесечието на 2012 г. с общи при-
ходи в размер на 85.998 млн. лв., което предста-
влява увеличение с 16.70 на сто в сравнение с 
отчетените приходи за същия период на 2011 г. 

Приходите  на пенсионните дружества са се 

58.144 млн. лв., следвани от  ППФ - 6.748 млн. лв., 
ДПФ - 5.127 млн. лв., и ДПФПС - 59 хил. лв. Прихо-
дите от управление на собствени средства въз-
лизат на 10.238 млн. лв.

В същото време секторът отчита разходи на 
стойност 51.311 млн. лв. Когато се говори за раз-
ходи за дейността, трябва да се знае, че всички 
те са само за сметка на пенсионноосигурител-
ните дружества, които са длъжни да покриват 
тези разходи със собствени средства и с  набира-
ните средства от еднократните такси и такса-
та за управление, които са определени в Кодекса 
за социално осигуряване. Пенсионните фондове 
на практика не извършват никакви администра-

увеличили от 58.937 млн. 
лв. през деветте месеца 
на 2011 г. на 70.078 млн. 
лв. през 2012 г. Естест-
вено, най-голям дял в 
тези приходи се пада 
на приходите от УПФ - 

тивни и каквито и да 
било други разходи, 
свързани с дейността 
им, както и с обслужва-
нето на осигурените в 
тях лица.



European Federation for Retirement Provisison

The leading voice on private pensions

The European Federation for Retirement Provision (EFRP) is the leading representative 
organisation for workbased pension plans throughout the European Union.  It is recognised 
as such by the European Institutions and other EU level bodies.

The EFRP recognises the diversity of fi nancing vehicles for supplementary pension 
schemes within the Member States. The Federation supports supplementary pension ar-
rangements in the EU Member States whatever form they take in the national environment. 

EFRP Members are spread over 16 EU-Member States and 5 non-EU Member States (Cro-
atia, Guernsey, Iceland, Norway and Switzerland). 

EFRP members provide for the fi nancing of private supplementary pensions of 83 million 
EU citizens and represent approximately € 3.6 trillion of assets managed for future pension 
payments (2005). 

In 2006 the EFRP decided to set up a Central and Eastern European Countries Forum - CEEC 
Forum. It is providing a platform for discussing specifi c issues of concern to that region. 

The CEEC Forum brings together pension institutions - operating both mandatory and volun-
tary schemes - from new EU Members that over the past decade have introduced multi-pillar 
pension reform.

EFRP 
Koningsstraat 97 Rue Royale 1000 Brussels 

Tel. + 32 2 289 14 14
Fax + 32 2 289 14 15

efrp@efrp.org
www.efrp.org



Българска асоциация
на дружествата за допълнително

пенсионно осигуряване

София 1000, бул. „В. Левски” 91, тел.: (+359 2) 980 76 45, факс: (+359 2) 989 08 66, е-mail: baspsc@cablebg.net
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