
ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

И КС2 

февруари 2015 г.

Планираните промени в пенсионното 
дело: 

оценка на потенциалните ефекти



Въпроси, на които трябва да се 
намерят отговори

 Как законодателните промени се отнасят 
към други алтернативни решения (като 
връщане към схемата за плавно увеличаване 
на пенсионната възраст);

 Какъв е опитът на други страни в подобни 
начинания;

 Какви са преките и изчислимите, както и 
непреките въздействия от частичната 
национализация на вноските в УПФ;



Още въпроси…

 Доколко е вярно предположението, че 
частните фондове са неефективни, а пенсиите 
в държавното осигуряване - гарантирани;

 Какви ще са последиците за непосредствено 
засегнатите новопостъпили (но възможно и 
други) на трудовия пазар младежи;

 Доколко нововъведенията решават 
проблемите с дефицита на НОИ и трансфера 
от националния бюджет към НОИ



Текущо финансово състояние на 1-ви 
стълб

 ДОО – фактически фалит, дефицит > 50% от 
разходите

 Най-голям фонд в ДОО – фонд “Пенсии” 
(разходопокривната система)

 Дефицит във фонд “Пенсии” - 4,27 млрд. лева 
или 57,4% от разходите през 2013 г. 
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Структура на активите на 
универсалните пенсионни фондове

млн. лв. дял

Общо 6 654,64 100,0%

Дългови ценни книжа на 

държави, общини, банки с над 50% държавно 

участие и ЕИБ/ЕЦБ

2 888,49 43,4%

Банкови депозити 511,69 7,7%

Разплащателни сметки в банки 223,07 3,4%

Корпоративни облигации на регулирания 

пазар и обезпечени корпоративни облигации 

извън регулирания пазар

956,17 14,4%

Акции и права/дялове в АДСИЦ и КИС 1 852,25 27,8%

Инвестиционни имоти 153,80 2,3%

Вземания 69,17 1,0%



Годишна доходност 

За 7-годишния период: 

 СФ – 4,9%; 

 УПФ – 11,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сребърен фонд 2,0% 1,6% 0,6% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0%

УПФ, среднопретеглена 16,5% -24,7% 7,9% 5,0% -0,4% 7,5% 4,7%



Естество на I-ви и II-ри стълб
 1-ви и 2-ри стълб не са взаимозаменяеми, а се 

допълват. 

 Наследственост на пенсиите - унаследяването на 
лична пенсия от 1-ви стълб е при силно рестриктивни 
условия:

- право на наследствена пенсия имат само децата, 
преживелия съпруг/съпруга и родителите. 

- наследствената пенсия е 100% само при 3 и повече 
наследника. 

- наследствената пенсия не се получава автоматично и 
безсрочно (например: съпругът/ата – 5 години преди 
пенсионна възраст, а родителите – при навършване на 
пенсионна възраст).



Естество на I-ви и II-ри стълб (2)
 Доходност 

Минимална доходност за пенсионните фондове –
гаранция срещу системно лошо управление 

 Рискове

I-ви стълб: 

- политически

- демографски

- макроикономически (растеж, заетост, заплати и 
сива икономика, инфлация, състояние на фиска 
и възможност да финансира нарастващия 
дефицит в ДОО) 



Естество на I-ви и II-ри стълб (3)
 II-ри стълб:

- Риск от отрицателна доходност по партидата в 
момента на пенсиониране (противодействие: 
концепция за минимална доходност)

- Риск от висока инфлация/хиперинфлация
(валутен борд, членство в ЕС)

- Риск от фалит на пенсионния фонд 

Фондът не може да фалира - той е отделно 
юридическо лице от пенсионното дружество. 
Пенсионните дружества могат да фалират, но не 
и управляваните от тях фондове. 



Пенсионни промени от края на 2014 г.

 “Избор” между частни фондове и НОИ

 Фундаментална промяна в пенсионния модел

 Ясен фискален мотив

 Конституционни измерения

 Проектопромени в КСО – не отменят смисъла на 
промените от 2014 г., а се опитват да ги 
“продадат” на обществото



Решение 7/2011 на Конституционния 
съд

 Солидарният и частният стълб се допълват, а не са 
конкуренти;

 Собствеността върху натрупаните суми е на 
осигуреното лице;

 Прехвърлянето променя характера на средствата, а 
волеизявлението е ключово;

 Прехвърлянето на средства е антипазарна мярка;

 Подобни промени крият риск от бъдещи грешни 
стъпки.



Изборът между лична и солидарна 
пенсия

 Солидарната система няма да спести парите –
„изборът” да отидеш в НОИ на практика е отказ 
от лични спестявания;

 Няма връщане назад от НОИ – веднъж „избрал” 
НОИ, осигуреният доброволно предава личната 
си партида;

 Без спестяване пенсията ще е по-ниска.



Правно-конституционни ефекти

 Отнети пари от лична сметка в частен фонд 
противоконституционно, отнети пари от 
Сребърен фонд - конституционно. 

 Това е есенцията на реформата. 



Икономически ефекти
 Под 5% от лицата ще направят подобен избор;

 Това ще са лица, които нямат големи 
натрупвания и съответно търсят по-висока 
пенсия от НОИ;

 В дългосрочен план ефектът върху НОИ е 
негативен, тъй като товари системата с повече 
обещания.



Риск от разбиване на модела
Очакваните последващи промени са в посока на:

 използване на Сребърния фонд (и съответно 
прехвърлените партиди) за текущи пенсионни 
плащания;

 създаване на стимули за продължаващо 
прехвърляне на осигурени лица изцяло към 
НОИ;

 постепенно коригиране на текстовете, които 
дават опция за връщане в частния фонд. 



Някои изводи

 Наложеният избор от края на 2014 г. е фалшив –
практически отказване от спестявания;

 Дискусиите около заделянето на парите в Сребърния 
фонд и т. нар. многократен избор не променят 
горното наблюдение;

 Ефектите от подобно движение на партидите е силно 
негативен – за самия модел, за частните фондове и 
дефицита в НОИ, както и за осигурените лица;

 Видима е опасността от последващи промени, които 
да застрашат спестяванията в личните партиди;

 Водещите теми би трябвало да са други – както по 

отношения на солидарния, така и за личния стълб.


