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Социалното осигуряване е свързано със социално-икономическите отношения в 

обществото и това предопределя неговата непреходна актуалност. Във всеки относително 

обособен период теоретичните постановки са намирали своето методологично и практико-

приложно решение. Затова е и логично дисциплината “Социално осигуряване” да се счита 

за необходим елемент на висшето образование. 

Особено многообразни са проблемите в системата на социалното осигуряване в 

периодите на преход към пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз. 

Това се доказва както от протичащата в нашата страна реформа на социалното осигуряване 

, така и от реформите в други страни.  

Поради динамизма, с който се развиват социалните реформи в отделните страни през 

последните 10-15 години и тяхната основна характерна черта – различия в прилагането на 

общи изходни позиции, в настоящият учебник е направен опит практическите аспекти на 

социалното осигуряване да се разглеждат от позициите на многообразието при решаването 

на едни и същи въпроси в отделни държави.  

Реформата на социалното осигуряване в нашата страна е един от по-важните акценти 

в учебника, като стремежът е да се обхванат както последните изменения в законовата база 

и институционалната структура на социалното осигуряване в нашата страна, така и някои от 

по-важните нерешени проблеми. Реформата на социалното осигуряване в нашата страна се 

разглежда във връзка със създадените традиции в тази сфера, развитието на социалните 

реформи в другите страни и конкретните социално-икономически условия при прехода към 

пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз.  

Основните теми в учебника включват: 

• Основни въпроси на теорията на социалното осигуряване – цел, функции, 

рискове, съвкупности; 

• Характеристика на възможните схеми за финансова организация на 

осигурителните фондове; 

• Исторически преглед на социалното осигуряване до 1990 год.; 

• Социалната реформа в нашата страна при прехода към пазарна икономика – 

необходимост и етапи на реформата, характеристика на пенсионния модел; 

• Кратък преглед на пенсионните реформи в страните от Централна и Източна 

Европа, характеристика на Чилийския пенсионен модел; 

• Задължително обществено осигуряване – държавно обществено осигуряване, 

задължително здравно осигуряване; 

• Дружества за допълнително социално осигуряване – пенсионносигурителни 

дружества, дружества за доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация, здравноосигурителни дружества; 
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• Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 

универсални и професионални пенсионни фондове; 

• Допълнително доброволно осигуряване – доброволно пенсионно осигуряване, 

доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, доброволно 

здравно осигуряване; 

• Регулиране и надзор върху социалното осигуряване – форми на регулация и 

надзор, надзорни институции. 

Поради изключително широкия обхват на проблематиката е възможно в учебника да 

са останали незасегнати или недостатъчно обстойно обхванати въпроси. Авторката ще 

приеме с благодарност бележките и препоръките, които ще допринесат за подобряването на 

учебника. 

 

ТЕМА 1: СЪЩНОСТ, ЦЕЛ И ФУНКЦИИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
Ключови думи: социално осигуряване, рискове на труда, социална политика, лично 

застрховане, социално подпомагане 

Социалното осигуряване възниква като форма на издръжка на неработоспособните лица 

( деца, болни, инвалиди, възрастни хора). Неговото появяване се предхожда от различни 

форми на издръжка на неработоспособните лица в условията на натурално затворените 

стопанства и в условията на стоково производство. Възникнало чрез обособяване от личното 

застраховане, социалното осигуряване е узаконено едва в края на 19 век и се развива 

самостоятелно и динамично като важна сфера на осигурителното дело и съществен елемент от 

социалната политика на всяка съвременна държава. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 
• Да определяте съдържанието на понятието “социално осигуряване”; 

• Да описвате социалното осигуряване като съществен елемент на социалната 

политика; 

• Да посочвате основната цел на социалното осигуряване; 

• Да отграничавате социалното осигуряване от социалното подпомагане; 

• Да сравнявате социалното осигуряване с личното застраховане; 

• Да очертавате основните функции на социалното осигуряване. според 

въздействието му върху обществено-икономическия живот. 

 

 

 

1. Същност на социалното осигуряване 
Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се 

специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на 
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членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на 

осигурителен риск. 

Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързани с осигуряване при 
настъпването на следните основни рискове на труда: 

• общо заболяване, трудова злополука, професионална болест; 

• майчинство; 

• старост, инвалидност и смърт; 

• безработица и/или професионална квалификация.  

 Както се вижда, рисковете на труда включват опасности от различен характер, в т.ч. и 

обективната невъзможност за труд, когато лицето е в трудоспособна възраст, но поради обективно 

присъщото за всяка пазарна икономика явление, каквото е безработицата, то не може да получава 

трудови доходи. Безработицата съществува нормално при наличие на пазарни механизми за 

регулиране на стопанската дейност. Отразяваща неравновесието на пазара на труда тя се нуждае от 

регулаторни механизми особено при преход към пазарно стопанство и един от тези механизми е 

социалноосигурителната дейност. 

Провеждането на социалното осигуряване на практика включва осъществяване на редица 

дейности, насочени към реализиране на определени цели със социален характер, които са 

непосредствено свързани с издръжката на неработоспособните лица или с издръжката на 

безработните към даден момент лица. Тези мероприятия могат да се провеждат от държавата и/или 

от частни фондове, които обаче в по-голяма иили по-малка степен са обект на държавно регулиране 

поради характера и обществената значимост на извършваната от тях дейност. 

Социалното осигуряване не се осъществява самоцелно и не може да се разглежда извън 

контекста на провежданата от държавата социална политика, тъй като представлява елемент на 
социалната политика. Социалната политика на една държава може да се дефинира най-общо като 

възприетата за следване политическа линия при решаване на проблемите от социалната сфера, 

свързани предимно с регулиране на социалните отношения на равенство и/или неравенство в 

обществото. От практико-приложен аспект социалната политика е съвкупността от дейности, 

подчинени на определен подход и възприет начин на регулиране от страна на правителството за 

защита на обществото, на отделни съвкупности и на всеки отделен гражданин срещу последиците от 

настъпили социални рискове.  

Социалната политика се свързва с отношения, които възникват между отделните индивиди, 

социални групи, трудови колективи и др., намиращи се в в различно социално положение. Някои от 

тези различия е необходимо да се регулират и в този смисъл предназначението на политиката в 

социалната сфера е да регулира отношения, в които встъпват социални субекти.Тя се насочва към 

решаването на определени проблеми със социален характер, които изискват решения на държавно 

равнище, за да се гарантират обществените интереси. Системният подход при разглеждането на 

социалната политика изисква отделяне на внимание на всяко едно от нейните направления - 

политиката в сферата на доходите, заетостта, образованието, социалното осигуряване и т.н. Едни от 

основните сфери, в които се “намесва” социалната политика е тази на труда, социалното осигуряване 
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и безработицата. Следователно социалното осигуряване трябва да се разглежда като особено важен 

елемент и във взаимовръзка с провежданата от държавата социалната политика. 

 

2. Цел и функции на социалното осигуряване 
Основната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на лицата, 

съставляващи осигурителната съвкупност, които не могат да задоволят своите потребности чрез 

трудови доходи.  

 Социалното осигуряване оказва широко въздействие върху обществено-икономическия живот 

в страната. От гл. т. на това въздействие неговите функции могат да се разделят на: 
- осигурителна функция 

Социалното осигуряване трябва да се стреми към гарантиране на определено равнище на 

средства, необходими за издръжката на неработоспособната част от населението на страната. 

- икономическа функция 

Посредством социалното осигуряване част от националния доход се преразпределя в полза на 

нетрудоспособните. 

- стимулираща функция 

Посредством социалното осигуряване се стимулира трудовата активност и нараства 

ефективността от труда. 

Изпълнявайки функциите си социалното осигуряване играе важна роля по отношение на 

доходите на населението и възпроизводствения процес. 

Социалното осигуряване е най-близко до личното застраховане и социалното 

подпомагане. За по-добро разбиране на същността му обаче е важно неговото отграничаване. 

Личното застраховане и социалното осигуряване защитават срещу сходни рискове, при 

настъпването на които се осъществяват плащания, фондовете за изплащане се формират от 

определени източници.  

Различията обаче между тях са твърде много и това е очевидно дори при най-схематичното 

изброяване на някои от тях: 

• Докато личното застраховане функционира на доброволен принцип, социалното осигуряване 

може да се осъществява както на принципа на задължителността, така и на доброволен 

принцип; 

• Осигурителните съвкупности се формират по различен начин; 

• Различни са източниците за набиране на вноски, начина на тяхното дефиниране и събиране; 

• Плащанията при личното застраховане се определят при сключването на застраховката, 

докато при социалното осигуряване те се определят при настъпване на осигурителния 

случай; 

• Обхватът на социалното осигуряване е значително по-широк от този на личното застраховане 

по отношение на рисковете на труда. 

Социалното осигуряване и социалното подпомагане общо гарантират социалната сигурност 

на гражданите. Социалното осигуряване обаче е насочено към предпазване на лицата, засегнати от 

определени социални рискове. Социалното подпомагане е сродна на социалното осигуряване 
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дейност и се изразява в предоставяне на средства за съществуване на лица, изпаднали в нужда, 

които не са в състояние на друго законово основание да придобият такива средства за себе си и 

семействата си. То се осъществява от държавата чрез държавния бюджет и е безвъздмездно. Оттук 

произтича, че основните прилики между социалното осигуряване и социалното подпомагане се 

изразяват в идентичността на обекта на действията и формата на плащанията.  

Различията между тези две категории са в две основни направления: 

• в начина на осигуряване на средствата; 

• в начина на определяне на плащанията – при социалното подпомагане 

помощите се предоставят в еднакъв размер на нуждаещите се според потребността, а не според 

наличието на осигурителни отношения, формализирани в подписани договори, както е в социалното 

осигуряване. 

Измененията в социалното осигуряване като теория и практика са свързани с развитието на 

правото, финансите, икономиката и организацията на труда, демографията, статистиката, 

здравеопазването, управлението на инвестициите и в частност с конструирането и контрола на 

инвестиционните портфейли, капиталовия пазар и др.  

ОБОБЩЕНИЕ 

• Социалното осигуряване е механизъм за набиране на средства в осигурителни фондове и 

предоставяне на средства от този фонд на участниците в съвкупността от осигурени лица, които са 

неработоспособни поради настъпил осигурителен риск.По своя обхват социалното осигуряване е 

насочено към рисковете на труда. 

• Материалната издръжка на лицата от осигурителната съвкупност, които не могат да 

задоволят своите потребности чрез трудови доходи представлява основната цел на социалното 

осигуряване. 

• Социалното осигуряване е особено важна сфера на социалната политика на държавата, 

чието прилагане включва подхода и начина на защита на обществото, на отделни съвкупности и на 

всеки гражданин срещу последствията от настъпили социални рискове.  

• Социалното осигуряване влияе върху обществено-икономическия живот на обществото 

изпълнявайки своите различни функции.  

• Независимо от някои свои общи черти с личното застраховане и социалното подпомагане 

социалното осигуряване се отличава съществено от тези категории. 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 

1. Как може да се дефинира същността и обхвата на социалното осигуряване?  

2. Какво е мястото на социалното осигуряване в провежданата от правителството 

социалната политика?  

3. Каква е основната цел на социалното осигуряване? 

4. Разграничете отделните функции на социалното осигуряване като посочите признака 

за това разграничение. 

5. Кои са общите черти и различията между социалното осигуряване и личното 

застраховане? 
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6. По какво си приличат и отличават социалното осигуряване и социалното 

подпомагане? 
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ТЕМА 2: СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ СЪВКУПНОСТИ, 
ВНОСКИ И ПЛАЩАНИЯ 

Ключови думи: социалноосигурителни рискове, осигурителен случай, осигурени лица, 

осигурителна съвкупност, осигурителна вноска, осигурители, осигурителен фонд, осигурително 

плащане 

В различните етапи от своя живот индивидите имат различни възможности да 

предотвратяват и ограничават въздействието и да се защитават от рисковете (опасностите). 

Източната философия определя като неизбежни човешките страдания, които започват от 

раждането, болестите, старостта и смъртта. Физиологичните фактори на предродилния и 

възстановителния период на майката и отглеждането на малкото дете, както и бедите – 

болестта, старостта и смъртта са неизбежни и се свързват с класическите рискове на 

социалното осигуряване Своеобразна форма на подготовка за настъпването на социално-

осигурителните рискове е осигуряването чрез осигурителни вноски в осигурителната система, 

която всяка цивилизована държава създава и развива за всеки свой гражданин. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да определяте характерните черти на социалноосигурителните рискове; 

• Да очертавате обхвата от рискове, които се включват в осигуряемите рискове; 

• Да идентифицирате различните видове осигурителни рискове; 

• Да посочвате различията между осигурителен риск и осигурителен случай; 

• Да разглеждате осигурителните съвкупности според различни признаци и в различни 

разрези; 

• Да дефинирате осигурителните вноски и базата за тяхното формиране; 

• Да посочвате обхвата на осигурителите; 

• Да характеризирате осигурителните фондове и техните форми.  

 
1. Социалноосигурителни рискове 
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Социалноосигурителните рискове са случайни събития, които в големи и хомогенни 

съвкупности показват устойчивост, имат относителни честоти и се колебаят около едно 

постоянно число.  

Рисковете на труда са болест, майчинство, инвалидност, трудова злополука, 

професионално заболяване, гледане на болен член на семейството, безработица, старост, 

смърт. Осигурителната защита обхваща заетите в сферата на труда. Когато лицата загубят 

трудовия си доход поради настъпване на осигурително събитие, вследствие на което 

трудоспособността им намалява или се загубва, социалното осигуряване компенсира 

неблагоприятните последици от това. Поради това социалното осигуряване се свързва главно с 

рисковете на труда*.  

Разграничават се осигуряеми и неосигуряеми социални рискове в зависимост от това 

дали могат да се предвиждат и оценяват предизвиканите от тях загуби.  

При осигуряемите рискове загубите подлежат на прогноза и оценка. По-важните 
особености на осигурителните рискове са следните: 

- за разлика от имущественото застраховане социалното осигуряване не се свързва с 

риск от настъпване на щети (оценими загуби) - например живота и здравето на човека не могат 

да се оценят; 

- случайността не е присъщ признак за определени осигурителни рискове - безработица, 

пенсиониране поради старост, раждане на дете; 

Осигуряемите събития не се причиняват от умишлени действия и следователно са 

обективни.Те настъпват случайно, предизвикват неработоспособност за големи групи от хора и 

не е известно каква степен на загуба на неработоспособност и трудов доход ще бъдат техните 

последствия. Вероятността им е различна от нула и единица, като честотата и тежестта на 

настъпването им подлежат на количествена оценка. 

При неосигуряемите рискове закономерностите на проявление не са известни и 

следователно честотата и тежестта на тяхното настъпване не могат да се прогнозират. 

Системата на социалното осигуряване включва осигурителна защита само срещу част 

от осигуряемите рискове.  
----------------------------------------- 
*Думата риск произхожда от староиталианската дума risicare, което означава дръзвам, осмелявам се, 

решавам се т.е. това е по-близо до избор с неизвестен резултат. В българския език думата риск е 

приета през френската дума “risque” и поради това в семантичен смисъл превес има определянето на 

риска като възможно нежелано явление. В речниците за чуждите думи в българския език риска се 

определя като възможна опасност.Съществуват множество определения за риска, но най-общо може 

да се каже, че риска е събитие или група родствени случайни събития, нанасящи ущърб на обект, 

притежаващ дадения риск. Рискът като събитие или като съвкупност от събития притежава 

множество от дискретни и/или непрекъснати реализация, всяка от която има своя вероятност и 

размер на щетата. Рискът е многоаспектно явление, изразяващо мярката за опасност на определени 

ситуации, в които има потенциални фактори, неблагоприятно въздействащи върху човека, 

обществото или природата. Социалноосигурителните рискове се свързват със събития съпътстващи 
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процеса на труда и затова те се наричат рискове на труда ( вж. По-подробно Кацаров, И. Теория на 

рисковете, ВФСИ, Свищов, 1995; Драганов, Х. Теория на риска, Изд. “Тракия-М”, С., 2003 и др.). 

 

По-важните особености на осигурителните рискове са следните: 
- за разлика от имущественото застраховане социалното осигуряване не се свързва с 

риск от настъпване на щети (оценими загуби) - например живота и здравето на човека не могат 

да се оценят; 

- за определени осигурителни рискове като например безработица, пенсиониране поради 

старост, раждане на дете случайността не е характерен признак;  

- социалният риск не винаги се свързва с неблагоприятно събитие и не се свързва с 

компенсация на трудов доход – например раждането и отглеждането на деца, което е 

благоприятно събитие и осигуряването е насочено към компенсация на допълнителните 

разходи; 

- покритието на социалния риск е насочено не срещу риска, а към неблагоприятните 

главно икономически последици от неговото настъпване. 

Признаците, в зависимост от които осигурителните рискове могат да се 
разграничават са: 

- дали се отнасят за отделния индивид или за съвкупност от лица; 

- в зависимост от връзката им с упражняването на трудовата дейност те се делят на 

непрофесионални (несвързани с трудовата дейност - болест, майчинство и др.) и 

професионални (трудова злополука, професионални заболявания); 

- според природата си те се делят на биологически (свързани със здравословното 

състояние на осигурените лица – болест, майчинство, старост, злополука и др.), икономически 

(свързани с временно неупражняване на трудова дейност – безработица, гледане на болен 

член на семейството и др.) и социално-демографски (когато за осигурените лица или за техните 

семейства възникват допълнителни разходи, свързани с раждане и отглеждане на деца). 

Докато осигурителният риск представлява потенциалната опасност за осигурения, 

осигурителния случай е вече “реализиран“, настъпил риск за отделно осигурено лице. 

При наличие на осигурителен случай се изплащат средства от осигурителния фонд.  

  

2. Осигурителна съвкупност  
Лицата, които са обект на осигурителна защита и на чието име са внасяни или се внасят 

осигурителни вноски се наричат осигурени лица.  

Осигуряващите се лица формират осигурителната съвкупност. Осигурителните 

съвкупности постоянно се изменят по брой, възраст и натрупани права. По принцип 

осигурителната съвкупност при общественото (публичното) социално осигуряване е хомогенна, 

тъй като включва лица, рисковете на които като честота и тежест не се отклоняват съществено 

от средния риск на съвкупността. Именно тази хомогенност е необходимата предпоставка за 

установяване на закономерностите, с които настъпват осигурителните рискове. 
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 Осигурителните съвкупности могат да се разграничават според различни 
признаци: 

- в зависимост от формата на осигурителната защита - осигурителната съвкупност може 

да се формира на принципа на задължителността или на доброволността; 

- според обхвата си - осигурителните съвкупности могат да включват цялото 

работоспособно население или определени категории работещи, определени професионални 

групи; 

- от гледна точка на това дали лицата работят и внасят осигурителни вноски или са лица, 

които не работят, но ползват средства от осигурителните фондове се различават: съвкупност 

на трудоспособните лица, които работят и натрупват непрекъснато права, които след това се 

реализират; нетрудоспособни лица – лица под трудоспособна възраст /подрастващото 

поколение, за които се изплащат добавки за деца/, лица в трудоспособна възраст, но не могат 

да се трудят поради различни обстоятелства / инвалиди, болни, гледане на болен член на 

семейството/ и лица в над трудоспособна възраст, които са натрупали права и получават 

пенсии. 

- по признак социална структура осигурителната - съвкупност може да включва 

осигурителната съвкупност на работници, служители и селяни. 

- в зависимост от трудовоправните отношения осигурителната съвкупност може да се 

състои от лица, наети на трудов договор или от лица, които упражняват свободна професия и 

се самоосигуряват. 

   

3. Осигурителни вноски и плащания 
 Социалното осигуряване се финансира посредством процес на набиране на парични 

средства. Този процес се влияе от множество фактори, но по-важните измежду тях са от 

икономически, социален, демографски и политически характер.  

Осигурителните вноски са периодично повтарящи се плащания в парична форма, които 

се определя в процент от осигурителния доход. Осигурителният доход се дефинира на базата 

на трудовото възнаграждение. Осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване и 

в допълнителното задължително пенсионно осигуряване се внасят от трудоспособната част от 

населението. Вноските в социалното осигуряване могат да се диференцират в зависимост от 

рисковете на отрасъла или производството, в който са заети работещите, според вида на 

осигурителния фонд, към който се насочват средствата и др. При по-висок професионален риск 

от средния осигурителната вноска следва да е по-голяма от средната и обратно. 

Диференцирането на осигурителните вноски е сложен процес, който изисква задълбочени 

анализи, тъй като засяга преразпределението на националния доход.  

В доброволното осигуряване осигурителната вноска може да бъде както периодично 

повтарящо се парично плащане, така и/или еднократно плащане. Тя може да се внася както от 

лицата в трудоспособна възраст, така и от лицата, които се причисляват към 

надтрудоспособната част от населението (пенсионерите).  
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Осигурителната вноска не може да се дефинира еднозначно като механизъм за 

разпределение на всичките осигурителни тежести върху всички осигурени независимо от това 

за чия сметка се плащат вноските и начина на разпределението. При публичното обществено 

осигуряване се търси еквивалент между сумата на всички вноски за всички осигурени – 

настоящи и бъдещи и всички плащания от осигурителния фонд към всички осигурени-настоящи 

и бъдещи от друга страна.Този принцип се нарича принцип на еквивалентността и поддържа 

динамичното равновесие в осигурителната система.  

В съвременните условия на прилагане на различни схеми на финансиране на 

осигурителните фондове обаче е необходимо да се вземе предвид, че при допълнителното 

задължително и доброволно социално осигуряване не се използва еквивалентния принцип. 

Финансовата тежест се разпределя само във времето, но не и между отделните лица в 

осигурителната съвкупност, тя се носи от всеки участник във фонда поотделно. Осигурителната 

вноска при доброволното осигуряване не се определя от държавата, а от осигуреното лице, тя 

не е средна вноска, която съответства на средния риск на осигурителната съвкупност.  

 За разлика от данъците, при които отсъства лична възмездност (т.е. данъкоплатеца не 

получава безплатни или частично платими публични услуги, които да са пропорционални на 

платените суми) осигурителните вноски са възмездни т.е. участието в осигуряването води до 

натрупване на права и изплащане на обезщетения и пенсии, свързани по определен начин с 

участието в осигурителната система.  

С въвеждането на втория и третия стълб на пенсионната система – допълнителното 

задължително и доброволно пенсионно осигуряване заделеното за бъдеща сигурност е с 

отчетливо изразена персонална възвращаемост. Осигурителните вноски се натрупват в 

индивидуална сметка и акумулираната в нея сума изцяло принадлежи на осигурения или на 

неговите наследници. 

Осигурителните вноски се изразходват целево – само за изплащане на обезщетения и 

пенсии, както и за оказване на осигурителни услуги – здравни, профилактика и рехабилитация и 

др. т.е. при настъпване на съответния осигурителен риск. Определен нюанс съществува при 

пенсиите със социален характер и други пенсии, за които не се изисква трудов стаж. Парите за 

социални пенсии, за пенсии за особени заслуги и др. подобни, за които не се изисква трудов 

стаж, се превеждат от държавната хазна и са за сметка на общите данъчни постъпления.  

За разлика от данъчните постъпления, които са приход на държавния бюджет, 

осигурителните вноски постъпват във фондовете за държавно обществено осигуряване и във 

фондовете за допълнително социално осигуряване .  

Осигурителите са субектите, които финансират и внасят осигурителните вноски. Те 

могат да бъдат държавата, работодателите, и самите осигурени лица. Тези групи осигурители 

могат да участват както самостоятелно, така и съвместно при финансиране на задължителното 

социално осигуряване. Разпределянето на осигурителната вноска между осигуреното лице и 

работодателя обикновено се определя със закон. Съвместното участие на трите източника за 

финансиране е познато като трипартитна система. Релевантното участие на всеки един субект 

е в зависимост от възприетата осигурителна система. В допълнителното доброволно 
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осигуряване осигурителните вноски могат да се правят от работодателите, от осигурените 

лица, а също и от т.нар. друг осигурител. Другият осигурител е физическо или юридическо 

лице, което прави вноски в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служшебни 

правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление. 

Осигурителният фонд в тесен смисъл е “обособена по определен начин част от 

националния доход на обществото, предназначена за разпределение в полза на 

неработоспособните лица”.  

Формирането и съществуването на осигурителните фондове е обективно необходимо 

както от позициите на осигурителите, така и от гледна точка на осигурените лица, тъй като: 

• Осигурителните фондове гарантират сигурността на настоящите и бъдещите 

бенефициенти и увеличават вероятността за изплащане на средствата в съответствие с 

очакваното им равнище. Това е особено ясно изразено при пенсионни програми, които са 

различни от държавноспонсорираните (работодателски, наричани още професионални, 

програми за доброволни лични пенсии и др.).  

• Се постига по-добра рационалност на разходите по обезпечаване на различните видове 

плащания в т.ч. и пенсии ; 

• Се намаляват нетните разходи по обезпечаване на социалните плащания чрез 

използване на възможностите за нарастване на средствата на фондовете посредством 

инвестирането им. 

От гл.т. на начина на заделянето, фонда на социалното осигуряване е част от брутното 

трудово възнаграждение на работоспособните лица, която е предназначена за обществено 

организираната им издръжка през неработоспособната част от живота им или за издръжка на 

едновременно живущите с тях лица. Осигурителният фонд е обемът от парични средства, 

предназначен за издръжка на нетрудоспособните. Той е обособен по определен начин на части 

за разпределение при определени рискове. В зависимост от предметния си израз 

осигурителният фонд може да се организира в парична и натурална форма. В наши дни 

преобладава паричната организационна форма. Натуралната организационна форма е по-

подходяща при осигуряването на медицински услуги, профилакториуми, санаториуми, диетични 

столове и др.  

В зависимост от източниците на формиране, начина на събиране, управление и 

разпределение на паричните средства на осигурителния фонд са познати три основни форми 
на организация на осигурителния фонд. 

Централизирана форма на организация, при която осигурителния фонд се формира от 

държавни или местни ресурси. Работодателите и осигурените лица участват индиректно във 

формирането му в качеството си на данъкоплатци. Управлението и разпределението са 

централизирани. 

Децентрализирана форма на организация, при която фонда се формира в рамките на 

корпорации, отделни фирми. Фондът се образува, управлява и разпределя в рамките на 

ограничената осигурителна съвкупност. 
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При смесената форма управлението и използването на средствата са централизирани, 

но формирането му е за сметка на работодатели и осигурени лица. При нея по-справедливо се 

разпределят тежестите на социалната издръжка, тъй като той е изграден на принципа на 

солидарността. Системата на държавното обществено осигуряване у нас и в други страни е 

изградено на този принцип. 

 През последните 25 години бяха разработени множество модели на индивидуални 

сметки, прилагани главно в сферата на пенсионното осигуряване, които илюстрират различни 

начини да се поделят задълженията между държавния и частния сектор, да се избере кой да 

управлява активите и да се даде право на глас на работещите в управлението на техните 

индивидуални сметки. 

Частното управление безспорно има редица преимущества. По-важните от тях са: 

• Решенията за инвестиране на средствата при частното управление се влияят от 

икономически аргументи, а не от политическите пристрастия и при тях рестрикциите са по-

огрансичени. Поради това частно управляваните пенсионни фондове по принцип имат по-голям 

процент доходност в сравнение с държавните; 

• Качеството на обслужване на членовете на частните фондове е на по-високо 

равнище;  

• Оперативността е по-голяма, а разходите за дейността – по-ниски;  

• Новите информационни технологии се внедряват по-бързо; 

• Дава се възможност на работещият да упражни свое основно конституционно право в 

условия на конкуренция между фондовете.  

Заедно с позитивната си страна обаче частното управление на осигурителните фондове 

не е лишено от недостатъци. Конкуренцията за привличане на клиенти води до значителни 

рекламни разходи, което се отразява върху възвращаемостта. Постоянният контрол е 

необходима защита за всеки работещ поотделно и за обществото като цяло, поради което 

ефективното регулиране от страна на държавата е особено важно. 

 Осигурителното плащане, което се нарича още престация, е вземане от страна на 

нетрудоспособните.То е формата, в която се разпределя осигурителния фонд в отделни 

направления и може да се диференцира според социалните рискове, формата и честотата 
си. 

В зависимост от покритите социални рискове осигурителните плащания са за 

болест, майчинство, трудова злополука,професионално заболяване, инвалидност, старост, 

смърт, безработица, еднократни помощи и др.  

Според формата, в която се предоставят, разпределението на средствата може да се 

осъществява в парична форма (пенсии, обезщетения, месечни добавки за деца, еднократни 

помощи и др.) и в натурална форма (медицинско обслужване, настаняване в санаториуми, 

диетична храна и др.).  

От гледна точка на честотата си паричните плащания могат да бъдат еднократни и 

периодични. От своя страна периодичните плащания могат да са свързани с временно 

настъпило осигурително събитие (например временна неработоспособност при болест, 
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злополука, майчинство и др.) или да са дълготрайни. Временните периодични плащания са 

обезщетенията. Дълготрайно периодично парично плащане са пенсиите.  

Пенсионерът е физическо лице, което получава лична или наследствена пенсия. 

Пенсиите могат да се разделят в зависимост от: 

• осъществения риск – на пенсии за старост, инвалидност и смърт (наследствени 

пенсии); 

• основанието за тяхното получаване – на пенсии за трудова или пенсии за нетрудова 

дейност; 

• бенефициента – на лични пенсии и наследствени пенсии; 

• срока – на срочни пенсии и пожизнени пенсии ; 

• вида на осигуряването – на пенсия от държавното обществено осигуряване, пенсия от 

допълнителните задължителни пенсионни фондове – професионален или универсален 

пенсионен фонд, и на пенсия от доброволен пенсионен фонд. Допълнителната пенсия е 

безсрочно или срочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на 

пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер. 

Всяко осигурително плащане се осъществява при наличие на определени предпоставки и 

при спазване на дефинирани условия за отпускане и начините за изчисляване на 

осигурителните плащания. Например лицето трябва да е внасяло осигурителни вноски, да е 

настъпил осигурителния риск, да са изпълнени други изисквания за възраст, трудов стаж и т.н. 

Равнището на осигурителните плащания при държавното обществено осигуряване е 

съотношението между размера на осигурителното плащане към базата, на която е изчислен 

този размер (най-често това е размера на работната заплата). Съотношението меоду размерът 

на пенсията и размерът на получаваните трудови доходи преди пенсиониране се нарича 

коефициент на заместване на дохода и един от най-важните показатели както при 

изграждането на отделните пенсионни схеми, така и при анализа и оценката на развитието на 

пенсионносигурителната система в дадена страна.  

Равнището на осигурителните плащания може да има минимален и максимален размер.  

Пенсионните задължения и плащания се определят чрез конкретен финансов механизъм. 

За изчисляването им се използват статистически (актюерски) методи.  

В сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в нашата страна, което се 

извършва на базата на капиталовопокривен првнинцип и дефинирани вноски, тези актюерски 

методи се наричат пенсионни схеми и са съвкупност от методи и правила, които се прилагат за 

определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на 

дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество. 

При допълнителната задължителна и доброволна форма на пенсионно осигуряване равнището 

на осигурителното плащане зависи от размера на вноските, доходността от инвестиране на 

средствата, биометричните таблици, техническия лихвен процент и др. Техническият лихвен 

процент е лихвата, която се прилага при изчисляване размера на пенсиите и на пенсионните 

резерви. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

• Социалните рискове се разграничават на осигуряеми и неосигуряеми. 

• Социалното осигуряване включва осигурителна защита срещу част от осигуряемите 

рискове, които се характеризират с определени особености. 

• Осигурителните рискове подлежат на групиране и анализ според различни признаци. 

• Осигурителният случай е настъпилия риск за отделното осигурено лице. Той е 

основание за изплащане на средства от осигурителния фонд. 

• Непосредствен обект на осигурителна защита са осигурените лица. Осигурителната 

съвкупност се формира от осигуряващите се лица.Осигурителните съвкупности могат да се 

разграничават в зависимост от обхвата си, в зависимост от това дали обхващат трудоспособни 

или нетрудоспособни лица, по признак социална структура и според трудовоправните 

отношения на осигурените лица; 

• Осигурителните вноски са периодичните парични плащания, внасяни от държавата, 

работодателите, осигурените лица. 

• Организационните форми, в които осигурителните фондове могат да се образуват, 

управляват и разпределят средствата в тях са централизирана, децентрализирана и смесена. 

• Разпределението на средствата на осигурителният фонд се осъществява под 

формата на осигурително плащане. Осигурителните плащания могат да се диференцират 

според покритите социални рискове, формата и честотата си.Те се осъществяват при наличие 

на определени предпоставки и могат да имат граници. 

• Пенсията е дълготрайно периодично плащане, което може да бъде разглеждано 

според осъществения риск, в зависимост от основанието за получаването му, в зависимост от 

бенефициента, според срока, за който е отпусната и в зависимост от вида на 

осигуряването.Важен показател за равнището на пенсията е коефициента на заместване на 

дохода. Във фондовете за допълнитгелно пенсионно осигуряване пенсиите се определят на 

базата на статистически (актюерски методи). 

 
ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Какво представляват осигурителните рискове? 

2. Кои рискове се обхващат от осигурителната защита? 

3. Кои са по-важните особености на осигурителните рискове? 

4. Въз основа на кои признаци осигурителните рискове могат да се разграничават? 

5. Посочете отличията между осигурителния риск и осигурителния случай. 

6. Кои са лицата, формиращи осигурителната съвкупност и с какво се характеризира тя? 

7. В зависимост от кои признаци могат да се обособяват осигурителните съвкупности и в 

какви разрези могат да се разглеждат те? 

8. Посочете особеностите на осигурителната вноска.От какви аспекти могат да се 

анализират осигурителните вноски? 

9. Кои са особеностите, характеризиращи осигурителите? 
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10. Какво представлява осигурителния фонд и как може да се организира той според 

предметния си израз? 

11. Посочете основните начини за образуване, управление и разпределение на 

осигурителния фонд.Посочете главните преимущества и недостатъци на частното управление 

на осигурителните фондове. 

12. Какво представлява осигурителното плащане. Посочете различните видове 

осигурителни плащания, както и признаците за обособяването им по отделни видове.  

13. Какъв вид осигурително плащане представляват пенсиите? 

14. Посочете какви видове пенсии познавате според осигурителния риск, срока, 

основанието за плащане, бенефициента и вида на осигуряването. Какви методи се прилагат 

определянето на допълнителните пенсии у нас? 
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ТЕМА 3: ФИНАНСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ 
ФОНДОВЕ 
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Ключови думи: разходопокривна система, държавно-бюджетна система,система за 

покриване на възникнали задължения, премийнопокривна система,капиталовопокривно 

финансиране, пенсионни схеми с дефинирани вноски, пенсионни схеми с дефинирани пенсии  

 

Методите за финансиране на социалните и в частност на пенсионните програми са 

широко дискутиран проблем. По-важните въпроси са дали програмите да функционират на 

базата на текущите плащания (разходопокривен принцип) или на базата на предварително 

натрупване на фонд за бъдещи задължения (капиталовопокривен принцип), да се 

разпределят ли и в каква пропорция вноските между работещите и работодателя, как да се 

определят вноските за социалното осигуряване, трябва ли и в каква степен държавата да 

финансира социалната защита на населението. В тази тема вниманието ни ще бъде 

концентрирано върху първата група въпроси. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да описвате разходопокривната и капиталопокривната схеми на финансиране на 

осигурителните фондове; 

• Да сравнявате държавната разходопокривна система, схемата за покритие на 

възникнали задължения и премийнопокривната системи на финансиране на осигурителните 

фондове. 

• Да посочвате сравнителните преимущества и недостатъци на капиталовопокривната 

система; 

• Да сравнявате пенсионните схеми с определени вноски и с пенсионните програми с 

определени пенсии; 

• Да посочвате основните фактори, лежащи в основата на избраната пенсионна схеми. 

 
1. Основни схеми на финансиране на осигурителните фондове 
В зависимост от заложения принцип на финансова организация на осигурителните 

фондове системите за социално осигуряване могат да се разглеждат като изцяло или частично 

финансирани на капиталовопокривен или разходопокривен принцип, като задължителни и 

доброволни, с дефинирани вноски или дефинирани плащания.  

В зависимост от начините за набиране на средства за финансиране на системите за 

социално осигуряване се различават няколко вида финансови схеми, които са подробно 

разгледани от редица наши автори. 
Разходопокривната система се назовава още разпределителна. Разглеждана в тесен 

смисъл разходопокривната система се изразява в това, че вноските трябва да бъдат в размер, 

покриващ текущите разходи по изплащане на социалните плащания и на разходите по тяхното 

администриране. Поради това, че колебанията в приходите и разходите обаче са неизбежни, а 

и тяхната законова регулация може да се измени, за постигане и поддържане на финансово 

равновесие на осигурителният фонд е необходимо формиране на фонд или субсидиране от 

страна на държавата. 
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Исторически погледнато тя е първата прилагана система за покриване на осигурителните 

рискове. Въвежда се за първи път в Германия през 1889 г. Тогава канцлерът Ото фон Бисмарк 

въвежда държавните пенсии и заедно с тях пенсионния данък и концепцията за пенсионна 

възраст. Така се ражда т.нар. държава на благоденствието (welfare state). Това е концепция за 

управление, според която гражданите са неспособни да взимат решения за своето здраве и 

старини, а частният сектор не може да достави услуги на тези специфични пазари. Затова 

държавата изземва правата по тези грижи от индивидите и техните семейства, а пазарите на 

здравни услуги, здравен и пенсионен риск стават монопол на държавата. Към здравето и 

пенсиите се прибавят и набор от услуги (по принуда станали публични), като образованието 

например, за които привържениците на държавата на благоденствието смятат, че държавата ги 

предлага по по-подходящ начин от частния сектор, а хората взимат такива лични решения по-

зле от нея. Когато държавните пенсии са въведени в края на миналия век, светът е бил 

демографски различен от развития свят днес. Тогава, през 1889 г., пенсионната възраст в 

Германия е фиксирана на 65 г., а средната продължителност на живота е била 45 г. 

 Поради отсъствие на прогнози за бъдещите разходи, в края на всяка година се уточняват 

разходите и се определя колко трябва да внесе всеки участник, за да се покрият направените 

през годината разходи. Вноските се събират в края на годината и се покриват направените през 

годината разходи.  

В течение на годината обезщетенията се изплащат от кредитен ресурс, собствен капитал 

и др.Разходопокривната система може да бъде с действителни и с предварително преценени 

разходи. Последните се определят на база на вноски от предходни години. Бюджетът на фонда 

в началото и края на годината е с нулево салдо, защото не се образуват резерви, не се 

проучват рисковете, не се изчислява достатъчна вноска. 

Основен недостатък на тази система е обременяването на бъдещите поколения за 

сметка на предходните, тъй като при първоначалното участие на поколенията в поемането на 

ежегодните разходи приходите и разходите не са балансирани и в течение на годините се 

натрупват осигурителни права и плащанията на един осигурен нарастват ипревишават 

припадащата се част на всеки осигурен до степен, че чувствително надхвърля частта, 

съответстваща на индивидуалния му риск т.е. разходите прогресивно растат.Тази система се 

счита за подходяща за социално осигуряване, когато разходите на всеки осигурен не се 

изменят и вноските почти не се променят. 
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Държавно-бюджетна система за финансиране е наименованието на системата, прилагана в 

бившите социалистически страни.При тази система се определят предварително размерът на 

вноските, през годината се събират приходи и се извършват осигурителни плащания и в края на 

годината разликата между приходи и разходи или се внася в държавния бюджет ако е положителна 

или се покрива от средства на държавния бюджет при недостиг на средства. Основните недостатъци 

на тази система се изразяват в това, че при нея се прехвърлят тежестите върху бъдещите поколения 

за сметка на предходните и не се създават фондове. Държавата пряко се намесва както при 

определянето на вноските така и при управлението. 

При държавната разходопокривна система с дефинирани(определени) вноски рисковете 

са за осигурителите. Пенсията, която дадено лице ще получава, не се влияе от такива фактори 

като лихви или безработица, демографски промени (рефлектиращи върху застаряването на 

населението), продължителност на живота на населението. Тя гарантира пенсионен доход и 

степен на солидарност, необходима за подсигуряването на пенсия над минимума на бедността. 

Тази система, приета в повечето страни от Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, както и в бившите социалистически страни достигна своя предел. Ясно изразената 

тенденция на общо застаряване на населението, която е резултат от реални неблагоприятни 

демографски процеси или е изкуствено породена от прилагането на ранното пенсиониране, 

доведе до много бързо нарастване на разходите и увеличаване на тежестта върху 

работодателите и активното население.  

Разпределителната система и държавно-бюджетната система за финансиране на 

социалното осигуряване не могат да се използват при допълнителното социално осигуряване, 

защото при допълнителното осигуряване принципът на солидарността не се прилага. 

Системата за покритие на възникнали задължения е усъвършенствана разходопокривна 

система, при която в годишния разход, разпределян между източниците (за задължително 

осигурените лица) се включват отпуснатите през годината дългосрочни периодични плащания (при 

това в размера им до края на изплащането им), еднократни и краткосрочните плащания. 

Осигурителните вноски се изчисляват предварително така, че да покрият текущите годишни 

разходи (за управление и за еднократни и краткосрочни плащания) и разходите по плащане на 

пенсии (текущи и бъдещи), които са отпуснати през текущата година. Плащанията на пенсии през 

следващите години се определя въз основа на реда на отпуснатите пенсии,биометрични таблици 

за средната продължителност на живота (поотделно на мъжете и жените), настъпването на 

рисковете. Необходимите средства за плащания през следващите години на пенсии се заделят в 

резерв за бъдещи плащания, който трябва да гарантира нормалното протичане на изплащането на 

пенсиите. Използването на пенсионнопокривната система предполага осигурителната вноска да 

съдържа добавка за сигурност, която да се натрупва в отделен фонд, който се формира на базата 

на актюерски разчети и има за цел да покрива неблагоприятни отклонения от средните равнища на 

плащания.  
С тази система не се натоварват бъдещите поколения с изплащането на новоотпуснатите 

през годината пенсии. Основен недостатък на тази система е, че не се събират средства за 

натрупаните права на активно осигурените лица. Тази система е удачна за прилагане при 
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настъпване на осигурителен случай, преди който лицето не е участвало продължително в 

осигурителния фонд. Такъв аспект на социалното осигуряване е осигуряването при трудови 

злополуки, при което обезщетения се плащат при временна нетрудоспособност, но и се 

изплащат пенсии, за които не се изисква наличие на осигурителен стаж. 

При премийнопокривната система премиите се определят на равнище, при което се 

покриват разходите за: краткосрочните плащания; отпуснати дългосрочни периодични 

плащания през текущата година; компенсиране на натрупаните осигурителни права на лица, 

които плащат осигурителни вноски, но все още не са получили право на плащания от 

осигурителния фонд. Към премията се прибавя добавка за сигурност за формиране на фонд за 

покриване на неблагоприятни отклонения. Очевидно е, че прилагането на тази система 

предполага прецизно планиране на осигурителните вноски. 

Последните две системи се наричат още фондови или капиталовопокривни или системи 

с капитализация на средства. Те са алтернатива на разходопокривната система и към тях може 

да се приложи широк обхват от подходи в зависимост от вида на задълженията, срока на 

тяхното посрещане и др. 

Капиталовопокривните социалноосигурителни пенсионни схеми в съвременния свят се 

дефинират от условията, посочващи “кой”, “кога” и “колко”, както за доходите от програмите, така и за 

вноските, с които се плащат тези доходи. Съществуват два “чисти” вида пенсионни програми -

пенсионни схеми (програми) с дефинирани вноски и пенсионни схеми (програми) с дефинирани 

пенсии. 

По-важните характерни черти на пенсионните схеми (програми) с дефинирани вноски са 

следните: 

• Осигурителите (в професионалните схеми в развитите страни това са 

работодателите) имат задължение само да внасят периодично вноските;  

• Вноските могат да се определят по формула, например вноската е в размер от 

възнаграждението на служителя (при професионалните фондове в други страни), 

като абсолютна сума или да се променят във времето. 

• Пенсионните плащания не са предопределени и зависят от натрупаните вноски и 

дохода от тяхното инвестиране. Средствата, които ще се натрупат до времето за 

пенсиониране, се определя преимуществено от възвращаемостта на инвестициите, 

в които са вложени средствата на членовете на фондовете.  

• На участниците във фонда не се гарантират определени активи и следователно 

определено равнище на пенсия при пенсиониране. Участникът във фонда при 

пенсиониране си закупува анюитет или пенсията му се изчислява въз основа на 

определени методи. Инвестиционният риск е за членовете на фонда.  

• Повечето програми ограничават инвестиционния избор до фондове върху 

облигации или акции и фондове на паричния пазар. В  

• определени страни лицата имат известен избор по отношение на начина, по който 

средствата по индивидуалната му сметка се инвестират. 
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• При програмите с определени вноски стойността на доходите по определение е 

равна на тази на активите, така че програмата е напълно финансирана по всяко 

време. 

Очевидно е, че при програмите с дефинирани вноски постигането на целта – приемлив 

коефициент на заместване на дохода от труд до голяма степен зависи от самото осигурено лице. 

За пенсионните програми с определени пенсии е характерно, че: 

• При тях съществува формула, по която се определят пенсионните доходи, но няма 

формула за определяне на начина, по който се финансират тези доходи.  

• В случай, че става дума за професионален пенсионен фонд работодателят, който 

се нарича спонсор на програмата или наета от спонсора застрахователна компания 

гарантира доходите и по този начин поема инвестиционния риск.  

• Именно поради това, че спонсора е задължен да плати обещаните доходи, това 

негово задължение се счита за близко до негов дългосрочен пасив.  

• При тези програми работодателите са обект на голямо разнообразие от рискове. 

Групите рискове, на които са изложени фондовете, предлагащи пенрсионни програми 

с дефинирани доходи са: инвестиционен риск;риск от растеж на реалните трудови доходи, 

което ще се отрази върху коефициента на заместване, а обичайна практика е пенсионния 

фонд да гарантира този коефициент; риск от промяна на лихвения процент, с който се 

дисконтират бъдещите плащания;риск смъртност, който засяга разхода за анюитети, 

осигуряван от фонда;риск от промяна на държавните регулации, която може да промени 

значително задълженията към участниците във фонда. 

• При програмите с определени доходи има съществена разлика между пенсионната програма 

и пенсионния фонд. Фондът са заделените акткиви като обезпечение на обещаните пенсионни 

доходи. Програмата е договорното уреждане на правата и задълженията на страните. Може да няма 

отделен фонд с активи и тогава програмата може да е нефинансирана. При наличие на отделен фонд 

с активи, и те могат да бъдат с пазарна стойност по-голяма или по-малка от съвременната стойност на 

обещанидоходи. В първия случай програмата се счита за свръхфинансирана, а във втория – за 

непълно финансирана.  

Формата на финансова организация на пенсионните фондове, основана на определени 

доходи, е преобладаваща в света, но от средата на 70-те години все повече спонсори избират 

схемите с дефинирани вноски. През последното десетилетие тази тенденция е безспорна, за което 

свидетелства наблюдаваният ускорен растеж на активите на програмите с дефинирани вноски в 

сравнение с тези гарантиращи плащания.* Друга тенденция е комбинирането на схемите, при което 

програмата за определени пенсии се прилага като основна и задължителна, а тази с дефинирани 

вноски е само допълваща доброволна форма на участие в пенсионен фонд.  

В случаите, когато частни компании и корпорациите създават пенсионни фондове, 

капиталопокривният принцип им позволява да регулират по-добре приходите и разходите и 

създава увереност, че обещанията за пенсия ще бъдат изпълнени. 
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Очевидно капиталопокривните пенсионни схеми не гарантират степен на солидарност, 

необходима за подсигуряването на пенсия над минимума на бедността, поради което в 

болшинството страни паралелно с тях съществуват и т.нар. разходопокривни системи. 

2. Сравнителни преимущества и недостатъци на капиталовопокривните схеми 
Капиталовопокривните схеми на финансиране намират приложение главно в сферата на 

пенсионното осигуряване и са показали както своите предимства, а така и своите слаби страни.  

При подходящи условия капиталопокривният принцип в сферата на пенсионното 
осигуряване има следните основни предимства: 

- определен размер на пенсиите може да се финансира с по-малък процент на 

осигурителните вноски, тъй като процентът на възвръщаемост, получен от активите на 

пенсионния фонд, превишава процента на нарастване на пенсиите от държавната 

разходопокривна система.  

- разпределя се общата осигурителна тежест. Капиталопокривният принцип прехвърля част 

от задълженията за финансиране към частния капитал и така се разширява базата за 

подпомагане на пенсионните доходи. 

- увеличават инвестициите и личните спестявания. Доколко увеличаването на личните 

спестявания ще се прояви в повишаване на националните  

  ----------------------- 

*Marric Buessing and Maurio SOTO. The state of Private Pension:current 5500 data. Center for 

Retirement Research at Boston College, February 2006, number 42 

националните спестявания обаче, зависи от начина, по който са финансирани разходите 

по прехода към капиталопокривен принцип.  

- съдейства за развитието на капиталовия пазар и за подобряването на ефективността 

му, а това резултира в повишаване темповете на икономически растеж. 

-  Осигурените лица имат по-активна позиция по отношение очакваните бъдещи 

плащания от фонда. 

Капиталопокривното финансиране има и определени слаби страни, по-важните от 
които са: 

- Капиталопокривното финансиране не намалява разходите по застаряващото население. 

Ако се смята, че пенсионерите трябва да вземат участие в общото повишаване на жизнения 

стандарт, частта за тяхното подпомагане няма да се промени, независимо от начина на 

финансиране на пенсиите. Намаляването на разходите, свързани със застаряващото 

население изисква параметрични реформи – например промени във възрастта за 

пенсиониране.  

- Преминаването от разходопокривна към капиталопокривна система се съпровожда със 

значителни разходи, които трябва да бъдат покрити;  

- Капиталовото финансиране не намалява разходите за пенсии в близка 

перспектива.Обратното, пенсиите от допълнителното пенсионно осигуряване намаляват 

разходите по държавните пенсии след цялостното развитие на частните пенсионни 

схеми.Въвеждането на допълнителните пенсии води първоначално до увеличаване на 
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бюджетната тежест, тъй като вноските на работещите не могат да бъдат насочвани за 

пенсионни плащания на по-старото поколение.  

- за да се промени икономическия статус на пенсионерите в резултат на въвеждане на 

капиталопокривната система минава значителен период от време-десетилетия. 

В съвременните системи на социално осигуряване капиталовите (фондовите) системи се 

съчетават с разходопокривната система. В допълнителното социално осигуряване се използват 

капиталовопокривни системи, при които финансирането може да се определи и със закон, но при 

осигурителните плащания не се търси равнище (съотношение с трудови заслуги, жизнено равнище).  

Спецификата на избраният във всяка една държава модел на финансиране на 

пенсионното осигуряване отразява специфичните за нея социалноикономически, демографски 

и други проблеми. Основните фактори, които предопределят изборът на модел за финансова 

организация на пенсионните фондове са: 

- необходимостта да се осигурят пенсии на застаряващата част от населението; 

- въздействието на пенсионните схеми върху стимулирането на пазара на труда, 

особено в период на висока безработица; 

- решаване на въпроси за индивидуалната справедливост т.е. за размера, до който 

осигуряващите се по дадена пенсионна схема трябва да вземат участие в 

преразпределението на доходите за полза на по-бедните; 

- преценка до каква степен всяко осигурено лице ще носи отговорност за социалното си 

осигуряване в напреднала възраст.  

В съвременния свят две са основните тенденции във финансовата организация на 

осигурителните фондове, а именно - развитието на държавната разходопокривна система и на 

частната капиталопокривна система. В съвременните държави нито една от посочените 

осигурителни системи не се прилага в чист вид. Както разходопокривните системи, така и 

капиталопокривните се прилагат в определени степени, с оглед социалната сигурност на 

населението и за да се получи по-голяма гъвкавост на системите за социално осигуряване. 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Схемите на финансиране на осигурителните фондове са се развили исторически и 

могат да се разделят на две основни групи като изцяло или частично финансирани на 

капиталовопокривен или разходопокривен принцип. 

• Държавната разходопокривна система гарантира солидарността, която е необходимо 

условие за осигуряване на пенсия над минимума на бедността, но тя достигна своя предел на 

развитие поради редица демографски, икономически и други фактори както във високо 

развитите в икономическо отношение страни, така и в страните от Централна и Източна 

Европа, които трябваше да осъществят прехода към пазарно стопанство. 

• Капиталовофинансирания модел на финансиране се прилага в частните пенсионни 

фондове. Капиталовите модели за организация на осигурителните фондове в сферата на 

пенсионното осигуряване се прилагат в два основни вида – като схеми с дефинирани вноски и 

схеми с дефинирани пенсии. Системите с капитализация на средства са подходящи при 
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допълнителното социално осигуряване. В нашата страна в допълнителното пенсионно 

осигуряване е възприет и се прилага капиталовопокривният принцип с дефинирани вноски; 

• Независимо от съществуващите слаби страни на капиталовопокривния принцип на 

финансиране, сравнителните му преимущества го правят все по-широко разпространяващ се в 

съвременния свят, но в съчетание с разходопокривната форма на финансиране. Различни са 

факторите, които трябва да се имат предвид при избор на модел за финансиране на 

социалното осигуряване и те са специфични за всяка една отделна страна. 

• В съвременните държави нито една от посочените осигурителни системи не се 

прилага в чист вид. Съчетаното прилагане на двата основни вида системи гарантира по-

голямата гъвкавост на системите за социално осигуряване. 

 
ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА  

1. Посочете основните видове финансови схеми за организация на осигурителните 

фондове.  

2. Очертайте характерните особености на разходопокривната система. 

3. Посочете отличителните черти на капиталовопокривния принцип на финансиране на 

осигурителните фондове. 

4. Кои са преимуществата и слабите страни на капиталовопокривния принцип? 

5. Кои са областите, в които капиталовопокривната форма намира най-широко 

приложение в съвременния свят? 

6. Кое налага прилагането на двата вида схеми на финансиране в определена степен в 

съвременните системи на социално осигуряване? 

7. Посочете спецификата на пенсионните програми на база дефинирани вноски. 

8.  Посочете спецификата на пенсионните програми на база дефинирани плащания. 

9. Кои са основните разлики между пенсионните програми с дефинирани вноски и 

дефинирани плащания? 

10. Кога капиталовите пенсионни програми се считат за напълно финансирани и кога за 

свърхфинансирани или за непално финансирани? 

11. Посочете основните фактори, предопределящи изборът на модел на финансиране на 

пенсионен фонд. 
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ТЕМА 4: КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ДО 1990 год. 

Ключови думи: система на държавни пенсии, взаимоспомагателна пенсионна система, 

компромисна система, социално осигуряване на отделни групи работещи 

Социалното осигуряване възниква в нашата страна и се развива след приемането на 

Търновската конституция, в която изрично се записва, че държавните служители имат право да 

придобиват пенсия, която ще се определя по специален закон. До приемането на първия 

пенсионен закон у нас обаче години наред се дискутират въпросите за необходимостта от 

тяхното изплащане, за основата, на която да се започне изграждането на пенсионното 

осигуряване, за обхвата от лицата, на които да се изплащат пенсии и за условията на 

изплащане (осигурителни случаи и възраст). Първият закон за пенсионно осигуряване на 

военноинвалидите се създава през 1886 год. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да посочвате кога възниква и как започва социалното осигуряване в България. 

• Да описвате характерните особености на последователно приеманите отделни 

закони, свързани със социалното осигуряване в страната и появилите се в съответствие с тях 

социалноосигурителни фондове за отделни социални групи от населението; 

• Да посочвате особеностите на социалното осигуряване на държавните служители; 

• Да посочвате особеностите на социалното осигуряване на работниците и 

служителите в частния сектор; 

• Да разглеждате в хронологична последователност развитието на държавното 

обществено осигуряване и обхващането в него на по-голямата част от осигурителните рискове.  

 

1. Социалното осигуряване до 1945 год. 
През първите две десетилетия на двадесети век българската система за социално 

осигуряване се развива бързо и обхваща всички социалноосигурителни рискове за 

преобладаващата част от населението. По това време в отделните европейски държави се 

прилагат следните системи: на държавните пенсии; взаимоспомагателната форма; смесената и 

компромисната системи.  

Системата на държавните пенсии се характеризира с това, че държавата с държавни 

средства формира специален фонд, в който внася средства за изплащане пенсии на 

уволнилите се държавните служители, придобили право на пенсия. 



 - 27 -

При взаимоспомагателната пенсионна система от удръжки от заплатите на 

чиновниците се създава специален пенсионен фонд. Доброто управление на средствата на 

фонда води до тяхното увеличаване, а от него се изплащат пенсиите на пенсиониралите се 

държавни служители. Държавата определя параметрите на формирането на фонда го 

контролира като за целта създава специално учреждение. 

Отличителна черта на компромисната система е това, че държавата определя размера 

на удръжките от текущите заплати на държавните служители, които постъпват в държавния 

бюджет и от същия този бюджет се изплащат пенсиите. При тази система не се формира 

отделен пенсионен фонд. 

Смесената система съчетава държавната и взаимоспомагателната системи. При нея се 

формира пенсионен фонд от удръжките от заплатите на държавните чиновници, като при 

необходимост държавата сибсидира фонда.Изплащането на пенсиите се гарантира от 

приходите на фонда и субсидиите.Именно смесената система е основната за България, 

особено след Първата световна война.Частни фондове на доброволен принцип в България са 

създадени от отделни частни корпорации и съюзи през 30-те години на миналия век. 

Социалното осигуряване на държавните служители и това на лицата от други професии и 

социални слоеве възникват и се развиват десетилетия наред относително самостоятелно. 
 

1.1. Социално осигуряване на държавните служители 
След продължителни дебати през 1889 г. е приет Закон за пенсиите на учителите, а две 

години по-късно се приема основният закон за пенсиите на държавните служители – Закон за 

пенсиите на чиновниците и служащите по гражданското ведомство. С тези актове се узаконява 

гражданския пенсионен фонд.През следващите години се приемат редица отделни закони, с 

които се уреждат специалните пенсионни фондове за служителите в изборните учреждения, 
на свещениците и на военните. Появилите се в тази хронологична последователност 

фондове обаче са субсидирани от държавата регулярно и тяхното финансово състояние налага 

вземане на определени мерки. Пенсионните удръжки за гражданския пенсионен фонд 

нарастват от 5 на 8%. 

През 1921 г. с приемането на общ пенсионен закон, наречен Закон за пенсиите на 

служителите при държавните и изборните учреждения, се обединяват трите фонда с оглед 

държавата да участва само с една законово определена субсидия само докато фондът нарасне 

достатъчно, за да може да покрива своите разходи. 

С приетия през 1926 г. Закон за пенсиите за изслужено време държавата поема 

издръжката на пенсиите за инвалидност, като заедно с това тя има и ангажимента да субсидира 

пенсиите за изслужено време. 

Поради постоянните изменения на пенсионните закони,отсъствието на практически опит 

при финансовото организиране на пенсионните фондове, недоостатъчната ефективност при 

инвестиране на средствата на фондовете, честите промени в техническата база за изчисляване 

на пенсиите, необходимостта от създаване на една институция за управление на фондовете, 
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която да обхваща всички професии и територии на страната, в сферата на пенсионното 

осигуряване се натрупват редица проблеми. 

 Развитието на пенсионното дело у нас за държавните служители в началото на 

миналия век може да се разгледа от няколко основни аспекта: 

- Финансовото изграждане се основава на виждането,че пенсиите могат да се осигуряват 

чрез заделянето на държавна субсидия, която заедно с удръжките от заплатите да се олихвява 

и сумата от лихвите да гарантира изплащането на пенсиите. Не се вземат предвид 

статистически изследвания с оглед съставяне на осигурително технически план, от който да 

следва размерът на средстватау необходим за покриване на бъдещите разходи. Опити за 

баланрсиране на приходи и разходи за по-продължителен период се правят в началото на 40-

те години на ХХ век. Общият размер на осигурителната вноска е 24% от заплатата и се 

намалява на 20% през 1934 г. Вноските се поделят между учреждението и Дирекцията на 

държавните дългове в съотношение 12.5%/7.5%. 

- В самото начало условията за придобиване на права на пенсии от държавните 

служители се свеждат до прослуженото време. Броят на годините прослужено време се 

увеличават с времето без да се свързват с настъпването на риска старост. Пределната 

възраст, при която възниква правото на пенсия се приема със закон през 1926 г., но тези 

възрастови граници са твърде ниски и те се увеличават с приемането на Закона от 1932 г. 

Пенсиите по болест на държавните служители се отпускат ако същите има 15 прослужени 

години без оглед на възраст и без значение дали заболяването е с временен характер или е 

инвалидност.  

- Размерите на пенсиите са определяни на различно базисно трудово възнаграждение. 

Равнището на пенсиите е в различно съотношение с базисната заплата. Пенсиите са били с 

минимален размер, а в някои периоди и с определен максимален размер. 

В началото организацията на управлението на пенсионния фонд се свежда до отделна 

структурна единица към Министерството на финансите. По-късно от управлението се 

осъществява от Управлението на държавните дългове и от Дирекция на пенсиите. Със Закона 

за общественото осигуряване от 01.01.1949 г. пенсионното осигуряване на държавните 

служители се включва в Държавния институт за обществено осигуряване. 
 

1.2.Социално осигуряване на работниците и служителите в частния сектор 
Социалното осигуряване на работниците и служителите в частния сектор възниква и 

се развива въз основа на законови разпоредби за подпомагане и обезщетяване на 

работниците, приети в началото на 20 век, касаещи защита от професионални рискове. Тези 

разпоредби се обединяват през 1915 г. със Закон за обединяване на фондовете и се 

управляват от Отделението за труда. През 1918 г. се приема специален закон за задължително 

осигуряване на работниците и слружителите, обществените и частните предприемачи. Този 

закон обаче лишава от осигурителна защита много лица, тъй като въвежда ограничения от 2400 

лв годишна работна заплата, над която работниците и служителите нямат право на пенсия за 

изслужено време. Той обхваща социална защита срещу следните рискове: болест (вкл. 
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Майчинство) и трудова злополука (вкл. професионално заболяване). Рисковете инвалидност, 

старост и безработица не са покривани. Този закон съдържа редица слабости: осигурителните 

плащания не са в задоволителни размери; обезщетенията се изплащат само 6 месеца; 

вноските се поделят между работодателите и осигурените дори за такъв осигурителен риск 

като трудова злополука, който би следвало да се поема само от работодателя.  

Непълнотите и ограниченията в осигурителната защита водят до разработването и 

приемането на Закон за обществените осигуровки от 01.07.1924 г., по който се осигуряват 

наетите в частните предприятия работници и служители. В него се включват рисковете на труда 

(без безработицата) и се създават три отделни осигуровки – злополука вкл. професионално 

заболяване, болест и майчинство, инвалидност и старост, като по-късно е включен и риска 

смърт. По този начин в закона се предвижда финансова самостоятелност на осигуровките, 

която поради взаимното покриване на възникващите дефицити е формална.Осигурителните 

вноски за втория и третия риск се разпределят по равно между осигурените, работодателите и 

държавата. Осигурителните вноски за “Трудова злополука и професионално заболяване” са 

изцяло за сметка на работодателя, като отначало е използвана разходопокривната система, а 

през 1935 г. – пенсионно-покривна система за покриване на разходите. За основни слабости на 

закона се сочат: не е разработен въз основа на предварителни проучвания – статистически, 

осигурително-технически, икономически и др. ; не е включен в осигурителната защита риска 

безработица. 

Трите осигуровки са съставлявали “Фонд обществени осигуровки” и са се 

администрирали от Отделението на труда, а после към Дирекцията на труда и обществените 

осигуровки при Министерството на търговията, промишлеността и труда.  

  Осигуряването срещу безработица има за начало Закона за настаняване на работа и 

осигуряване при безработица действащ от 1925 г. През 1949 г. осигуровката при безработица е 

включена в Държавния институт за обществено осигуряване като се променят изискванията за 

осигурителен стаж, началото за плащане на обезщетенията и размера на вноската.  

 Административното управление на осигуряването на работниците и служителите още 

след създаването на осигуровката се извършва от Дирекция на труда и обществените 

осигуровки. От разделянето на последната през 1941 г. възниква Института за обществено 

осигуряване. Работническите осигуровки по места се управляват от местни органи 

(осигурителни каси). Със създаването на Института за обществено осигуряване през 1941 г. 

общественото осигуряване на работниците и служителите у нас се отделя от защитата на труда 

и поема пътя на самостоятелно управление и изграждане. 
 

1.3. Осигуряване на определени групи работещи и възникване на други осигуровки 
Осигуряването на определени групи работещи се създава, както следва: 

- през 1941 г. се създава осигуровка на умствените работници. Тя съществува до 1947 г., 

когато осигурените по нея работници и служители са включени в общия кръг на осигурените 

работници и служители. 
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- през 1941 г. е създадено осигуряване на самостоятелните занаятчии. Съществува до 

1949 г., когато по Закона за общественото осигуряване се включва в осигуряването на 

занаятчиите, търговците и лицата със свободни професии; 

- Членовете на трудовопроизводителните кооперации се осигуряват до 1946 г. в 

осигуровката на работниците и служителите, а от 1953 г. тези лица се осигуряват в обществено-

осигурителния институт към Централния съвет на трудовопроизводителните кооперации. 

- През 1943 г. е създадена осигуровка на търговците, която през 1949 г. се слива с 

осигуровката на занаятчиите и през 1953 г. е включена в осигуряването на членовете на 

трудовопроизводителните кооперации; 

- Земеделските стопани от 1941г. се осигуряват за старост (първоначално само мъжете, а 

от 1946 г. и жените). От 1949 г. тази осигуровка е към Държавния институт за обществено 

осигуряване. 

В нашата страна възникват и други осигуровки, като плащания на семействата, здравни 

осигуровки и др.  

Плащанията на семействата се въвежда първоначално само за семействата на 

държавните и обществените служители през 1941 г. и са за сметка на държавния бюджет. 

Постепенно те са въведени и за работниците и служителите от частните предприятия. Фонд 

“Семейни добавки” се включва към Държавния институт за обществено осигуряване през 1949 г. 

Фонд “Здравни осигуровки” се създава през 1945 г. и съществува до 1949 г., когато е 

обединен със Закона за общественото осигуряване с осигуровката “Болест и майчинство” на 

работниците и служителите. 
 

2. Социалното осигуряване за периода 1945-1989 год. 
Както стана ясно, всички пенсионни фондове за обезщетения и други плащания се 

обединяват със Закона за общественото осигуряване от 1949 г. и се поставят под 

управлението на Държавния институт за обществено осигуряване.Законът действа до 1951 г. и 

на практика се заменя с дял трети на Кодекса на труда.  

Вследствие проведената национализация на притежаваните от общественото 

осигуряване имоти /болници, санаториуми, почивни станции, хотели/ неблагоприятно 

намаляват приходите на социалното осигуряване и на практика социалното осигуряване 

загубва своята самостоятелност и става част от държавния бюджет. 

През 1951 г. е въведена Всенародна система за безплатна медицинска помощ, която се 

осъществява от държавни здравни заведения и институти, която обхваща всички начини и 

средства за лекуване и се предоставя за ползване от всички граждани на страната. 

През 1957 г. е приет Закон за пенсиите, който урежда пенсионното осигуряване на 

работниците и служителите, членовете на трудовопроизводителните кооперации,лицата, 

упражняващи свободни професии, културните дейци, адвокатите и др. Особено важно е, че от 

1958 г. действа Правилник за категоризиране на труда. 

Пенсиите, отпуснати до края на 1970 г. са осъвременени през 1973 и 1974 г., а със указ са 

увеличени размерите на някои пенсии и се въвежда периодично осъвременяване на пенсиите. 
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Социални пенсии за инвалиди и стари хора без достатъчно доходи за издръжка са 

въведени от 01.09.1973 г. 

През 1951 г. с Указа за насърчаване на раждаемостта и многодетството са увеличени 

размерите на еднократните помощи при встъпване в брак и за раждане на живо дете. 

Диференциацията на месечните добавки е задълбочена и е установена пределна детска 

възраст 14 години. Този указ е изменян и допълван многократно, като от 1968 г. е в сила нов 

Указ за насърчаване на раждаемостта. 

От 1968 г. равнището на обезщетенията при майчинство се изравнява с размера на 

брутното трудово възнаграждение и е увеличена продължителността на отпуска за бременност 

и раждане. Многократни са измененията по отношение на неплатения отпуск за гледане на 

дете, разширява се кръга на жените имащи право на обезщетение при майчинство и т.н. 

Кооперирането в селското стопанство води до формиране на социалната група 

земеделски стопани. Законодателството, свързано с тяхното социално осигуряване претърпява 

значителни изменения. Законът за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори е в 

сила от 01.01.1957 г. и обхваща само риска старост. Формиран е фонд за пенсиониране на 

земеделските стопани-кооператори”. По-късно този закон обхваща и риска трудова злополука. 

Три години по-късно влиза в сила нов закон, който обхваща риска инвалидност и се отпускат и 

наследствени пенсии, увеличават се основните размери на пенсиите.Постепенно пенсионното 

осигуряване на земеделските стопани и осигуряването на работниците и служителите се 

изравняват като обхват на рисковете.Процесът на уеднаквяване условията за пенсиониране на 

земеделските стопани-кооператори с тези на работниците и служителите, адвокатите, 

културните дейци и др. продължава до 1975 г. чрез постепенното разширяване на социалното 

осигуряване на земеделските стопани-кооператори и въвеждането на краткосрочното 

осигуряване при тях.  

В резултат на развитието на социалноосигурителната система в България до 1990 г. се 

покриват напълно познатите осигурителни рискове и са гарантирани осигурителни плащания 

при еднакви условия за отпускане на всички групи от населението. Държавата управлява 

изцяло социалното осигуряване. Издръжката на социалното осигуряване се осъществява за 

сметка на плащани осигурителни вноски само от предприятията и се работи по т.нар. 

държавно-бюджетна система на финансиране, при която социалното осигуряване не е 

финансово самостоятелно и в края на всяка финансова година държавния бюджет покрива 

дефицита или прибира излишъците. Не се създават фондове за бъдещи плащания, 

работодателите приемат вноските като форма на данъчно облагане,а осигурените лица по 

никакъв начин не са заинтересовани от финансовата издръжка на социалното осигуряване. 

Такава система на финансиране съществува в условията на централизирана икономика. 
 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Социалното осигуряване в България възниква и се развива след приемането на 

Търновската конституция, когато в европейските държави се прилагат едновременно системите 

на държавните пенсии, взаимоспомагателната форма, смесената и компромисната системи. 
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• Социалното осигуряване на държавните служители, на работещите в частния сектор, 

на лицата от различни професии възникват и се развиват относително самостоятелно в 

продължение на десетилетия. 

• Първите закони, свързани с пенсиите са тези за пенсиите на учителите, чиновниците и 

държавните служители, служителите в изборните учреждения, свещениците и военните. С тези 

закони се урежда създаването на специални пенсионни фондове. 

• Пенсионното дело за държавните служители се характеризира с редица недостатъци 

по отношение на финансирането на фондовете, условията за придобиване на право на пенсия 

и определяне размерите на пенсиите. 

• Социалното осигуряване на заетите в частния сектор се развива като защита срещу 

определени професионални рискове, като рисковете инвалидност, старост и безработица не са 

покривани първоначално. 

• Осигуряването на определени групи работещи – търговци, земеделски стопани и др, 

както и възникването на други осигуровки – здравни осигуровки, плащания на семействата и 

други е процес, развил се след 1941 год.  

• Развитието на социалното осигуряване за периода 1945-1989 год. е в посока на 

постепенно обхващане на осигурителната защита на по-голямата част от населението и от 

рисковете на труда, като са гарантирани осигурителни плащания при еднакви условия за 

отпускане за всички групи от населението. 

• В условията на централизирана икономика социалното осигуряване се управлява 

изцяло от държавата въз основа на изградена на разходопокривен принцип държавно-

бюджетна система. Не съществуват форми на допълнително социално осигуряване. 

 
ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Кога възниква социалното осигуряване и кои са първите закони, с които се слага началото на 

нормативната база на социалното осигуряване в България? 

2. Очертайте основните аспекти, в които може да се разгледа пенсионното дело у нас за 

държавните служители в началото на ХХ век. 

3. Очертайте етапите в развитието на социалното осигуряване на работниците и служителите в 

частния сектор. 

4. Посочете кога се създава осигуряването за различни групи работещи – самостоятелни 

занаятчии, търговци, земеделски стопани и др. 

5. Кои осигурителни рискове се покриват постепенно с развитието на социалноосигурителната 

система в България до 1990 год.? 

6. Кои са основните характеристики на системата за социално осигуряване у нас до 1990 год? 
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ТЕМА 5: РЕФОРМАТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ 
ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО 

 

Ключови думи:реформа на системата на социалното осигуряване, предпоставки и етапи 

на реформата, триколонна (тристълбова) пенсионна система, нормативна база на реформата 

Преходът към пазарна икономика и демократично устройство на обществото както у нас, 

така и в други страни от Централна и Източна Европа неизбежно се съпътства с провеждане на 

радикална реформа в системата на социалното осигуряване. Поради характерната за 

системата на социалното осигуряване инерционност реформите се осъществяват поетапно въз 

основа на цялостна промяна в нормативната уредба по социално осигуряване.  

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да посочите основните фактори, обусловили необходимостта от реформа в 

системата на социалното осигуряване при прехода към пазарно стопанство в нашата страна. 

• Да посочите първите стъпки на реформата в системата на социалното осигуряване; 

• Да опишете макросредата, в която се провежда реформата. 

• Да посочите основните етапи на реформата в пенсионното осигуряване. 

• Да характеризирате моделът на българската пенсионна система; 

• Да посочвате характерните черти на здравната реформа у нас; 

• Да посочите нормативните и институционални предпоставки за осъществяване на 

реформата. 

 
1. Необходимост и етапи на реформата на социалноосигурителната система 
В първите години на прехода към пазарно стопанство в нашата страна започна 

подоходното разслояване на населението. Размерът на пенсиите бе нисък. Рязко се увеличи 

разликата между доходите от трудова дейност и размера на пенсиите, в резултат на което 

върху държавното обществено осигуряване се упражнява натиск за премахване или 

повишаване на максималния размер на пенсиите и за търсене на нови форми на социална 

защита. Пенсионният фонд бе изцяло централизиран и се финансираше от държавния бюджет. 

Средствата от осигурителните вноски се използваха в направления, несвързани със 

социалното осигуряване на населението.  

Прилаганата до 1999 год. пенсионна система бе изцяло разходопокривна. 

Осигурителните вноски в нея бяха за сметка на работодателите, а участието на работещите бе 

незначително. Вноските на осигурените лица постъпваха в общия фонд и от тях се изплащаха 

пенсиите на настоящите пенсионери. Това означава, че трябва да е налице достатъчен брой 

работещи, за да не се увеличава размера на вноската и да се намалява размера на пенсията.  

Системата на социалното осигуряване се характеризира с хроничен недостиг на средства 

за месечните плащания на пенсии, лесен достъп до осигурителни плащания, осигурителен стаж 

без финансово покритие, широко прилагане на ранното пенсиониране като средство за 
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намаляване на безработицата. В резултат на натрупаните нерешени проблеми социалното 

осигуряване е в тежко финансово състояние, системата е финансово неустойчива и с 

нарастващ дефицит. Принципът за социална справедливост е нарушен. 

 Предприемат се определени действия за решаване на натрупаните проблеми 

посредством реформиране на системата за социално осигуряване. Основните от тях са: 

• Промяна на размерите на осигурителните плащания (особено пенсиите), на техните 

равнища и предвиждане на различни добавки към пенсиите ( 1990-1991 г.); 

• Актуализизиране на пенсиите спрямо рязкото поскъпване издръжката на живота (1992 

г.); 

• Увеличаване на осигурителните вноски, в т.ч. за работещите при условията на първа 

и втора категория труд (1993 г.); 

• Разширяване обхвата на осигуряващите се лица извън сферата на наемния труд 

(1993 г.); 

• Поява без законова регулация на доброволно пенсионно осигуряване на капиталов 

принцип и с индивидуални осигурителни сметки (1994 г.); 

• Постепенно институционално и финансово отделяне на осигурителната система от 

държавните структури и държавния бюджет (1995 г.; 

• Въвеждане на принципите на трипартитното управление на осигурителните фондове 

(1995 г.); 

• Правят се опити за по-непосредствено обвързване на осигурителните плащания с 

осигурителния принос на бенефициента (1997 г.); 

• Поставя се началото на информационна система, съдържаща осигурителната 

“история” на осигурените и работодателите (1997г.). 

През 1997 год. обаче обществено-политическата, икономическата и финансовата криза 

поставят осигурителната система на България в още по-тежко положение. За да се решат 

сериозните проблеми се предприемат конкретни мерки за постепенното възстановяване на 

покупателната способност на пенсиите (чиито месечни размери са достигнали до няколко 

долара), за преодоляване на хроничния финансов дефицит и гарантиране на бъдещата 

финансова балансираност на осигурителните фондове, за подобряване на събираемостта на 

осигурителните вноски и намаляване на високият социален товар върху работещото поколение. 

Други не по-малко важни цели са възстановяването на нарушената социална справедливост и 

възстановяване на общественото доверие в осигурителната система и поставяне началото на 

осигурителни схеми от капиталов тип. 

За постигане на посочените по-горе цели през 1998 г. Правителството възприема идеята 

за реформа на пенсионното осигуряване. Тази реформа поради поради същността и функциите 

на социалното осигуряване се осъществява заедно с протичането на определени 

икономически, политически и демографски процеси.  

Икономическата среда на функциониране на социалното осигуряване се характеризира с 

равнището и изменението на макроикономически показатели като темповете на икономическия 

растеж, равнището на заетост/безработица, равнище и изменение на доходите, инфлацията, 
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наличие на сива икономика и т.н. Макроикономическите показатели, характеризиращи 

икономическата среда, в която се осъществява реформата в социалното осигуряване са 

относително благоприятни. 

Демографската структура обаче е неблагоприятна както поради застаряващото 

население и застаряваща осигурителна съвкупност, така и поради намаляваща раждаемост, 

неблагоприятното съотношение между икономически активни лица и пенсионери, 

неблагоприятно салдо от външната миграция, високо равнище на безработица, висока 

осигурителна тежест върху работещото население и т.н. 

Осигурителната система отразява не само последствията от икономическите реформи и 

промените в демографската ситуация, но и последиците от реформите в образованието, 

армията и здравеопазването. Общ резултат от тези реформи е увеличаване броя на 

пенсионерите и безработните, влошаване здравния статус на населението, следователно и до 

по-високи социалноосигурителни разходи. 

 Реформата в пенсионното осигуряване се осъществи чрез изграждане на триколонна 

пенсионна система по класическият модел на Световната банка въз основа на следните 

принципи:  

- Привеждане на осигурителните отношения в съответствие с условията и механизмите 

на пазарното стопанство, и в частност на пазара на труда; системата на социалното 

осигуряване да се изгражда на основата на заинтересоваността на работещите от 

пълна трудова реализация; 

- Приемственост в социалното осигуряване т.е. запазване на някои положителни страни 

в досегашната система като задължителност и всеобхватност; 

- Създаване на условия за постепенен преход към нова социалноосигурителна система; 

- Автономно и демократично управление и самофинансиране на 

социалноосигурителната система, участие в нейното управление както на 

осигурителите, така и на осигурените. 

Действащата пенсионна система (първи стълб – задължителна разходопокривна 

система) се реформира чрез обвързване размера на пенсиите с осигурителния принос, 

подобри се събираемостта на вноските и администрирането на системата, подобри се 

формулата за определяне на пенсиите, ограничи се ранното пенсиониране. Част от 

задължителните осигурителни вноски се пренасочиха към системата от частни професионални 

и универсални пенсионни фондове (втори стълб – задължителна пенсионна система от 

капиталов тип с индивидуални осигурителни сметки). Обществената система за социално 

осигуряване се допълни с капиталова система, основана на индивидуални сметки. Създаде се 

възможност за осигуряване в лично избран професионален фонд за ранно пенсиониране на 

работещите в условията на първа и втора категория труд. Всички родени след 1959 г. имат 

възможност да се осигуряват в лично избран универсален фонд с право на втора пожизнена 

пенсия от натрупаните средства в индивидуалната им сметка.  

Законово се регламентира системата на доброволно пенсионно осигуряване (трети 

стълб, капиталообразуваща пенсионна схема, основана на доброволни вноски в индивидуални 
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сметки). Всеки гражданин може да се осигурява и в доброволен пенсионен фонд като се ползва 

от данъчни облекчения. 

Заедно с това съществени промени настъпиха и в здравното осигуряване. Освен 

задължителното здравно осигуряване бе регламентирано и доброволното здравно осигуряване.  

 Беше прието и се усъвършенства новото социалноосигурително законодателство. През 

1998 год. бе приет Закона за здравното осигуряване, с който здравното осигуряване се постави 

на нова нормативна и институционална основа. Законът за допълнителното доброволно 

пенсионно осигуряване бе приет през юли 1999 г..Кодексът за задължително обществено 

осигуряване, влязъл в сила от 1 януари 2000 г., включваше държавното обществено 

осигуряване при старост, общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, 

майчинство, смърт, както и допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

През 2003 год. влезе в сила Кодексът за социално осигуряване, който измени и допълни 

Кодекса за задължително обществено осигуряване, като обедини последния със Закона за 

допълнителното доброволно осигуряване в единен кодекс и уреди дейността по държавното 

обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, 

допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно 

осигуряване за безработица и професионална квалификация. Извън обхвата на Кодекса за 

социално осигуряване остана здравното осигуряване, което е обект на Закона за здравното 

осигуряване. 

 С консолидацията на осигурителното законодателство – цялата материя по 

общественото осигуряване (без здравното) се регламентира с Кодекс за социално осигуряване 

се приеха и определени промени в социалното осигуряване. По-тясно се обвърза размера на 

получаваните обезщетения и пенсии с приноса на осигурените лица в осигурителната система. 

Осигурителните вноски се разпределят между работодателите и работниците в определени 

пропорции. Разшири се осигурителната основа (всички доходи от трудова дейност) и се 

регламентира максимален и минимален размер на осигурителния доход. Всеки може да се 

осигурява и в доброволен фонд за професионална квалификация и безработица, като се 

ползва от данъчни облекчения. Бе въведено администриране на пенсионните фондове в 

дялове. Промениха се някои изисквания, свързани с инвестициите на пенсионните фондове. Бе 

въведен минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи 

професии и задължителна регистрация на трудовите договори. Към Кодексът за социално 

осигуряване са издадени редица наредби, указания и други нормативни документи с цел 

спазването на основните принципи на КСО и защита интересите на осигурените лица и 

пенсионерите. 

Освен нормативно обезпечаване реформата в социалното осигуряване предполага 

определена институционална база. 

Националният осигурителен институт и Националната агенция по приходите са 

съвременните институции, гарантиращи социалната сигурност на гражданите.  

Националният осигурителен институт е една от основните институции, върху която легна 

тежестта и отговорността по провеждане на реформата в социалното осигуряване. 
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Медицинските услуги (здравното осигуряване) се администрират от Националната 

здравноосигурителна каса, независимо че здравните вноски се събираха и контролираха от 

Националния осигурителен институт. Тези функции от 01.01.2006 г. изпълнява Националната 

агенция за приходите. Като посредник между осигурителите и бенефициентите, първо 

Националния осигурителен институт, а понастоящем Националната агенция за приходите 

гарантира осигурителните плащания чрез събиране и разпределение на осигурителните 

приходи въз основа на действащите закони, подзаконови актове, инструкции, задължителни 

формуляри и други документи. 

През 2001 год. бе създадена Държавната агенция за осигурителен надзор, чиито основни 

функции бяха регулатгивни по отношение на частните пенсионноосигурителни дружества – 

върху лицензирането и управлението на управляваните от тях фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване. През 2004 год. институциите, регулиращи субектите на небанковия 

финансов пазар се обединиха в Комисия за финансов надзор, която осъществява държавно 

регулиране и надзор върху дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и 

управляваните от тях фондове, върху дейността на здравноосигурителните дружества. 

 
2. Българският пенсионен модел 
Пенсионноосигурителният модел в нашата страна е изграден на базата на три елемента, 

наричани още стълбове. Тази тристълбова или трипартитна система е съчетание на 

действащия разходопокривен принцип и капиталовите схеми на осигуряване. Чрез участие в 

държавна и частни пенсионни схеми се дава възможност увеличаване на пенсионните 

плащания. 

Първият стълб е задължителното пенсионно осигуряване, представляващо част от 

държавното обществено осигуряване, което е изградено на разходопокривен принцип. Той 

обхваща цялото население на страната. Основните част от последните промени в него са 

свързани с промяната на начина за достъп до пенсия с въвеждането на точковата система, 

персонален регистър и увеличаване на възрастта за пенсиониране. До края на 2005 год. 

вноските за държавното обществено осигуряване се събират от Националния осигурителен 

институт, а от началото на 2006 год. тези функции са поети от Националната агенция за 

приходите. Националният осигурителен институт води персоналните регистри, изчислява 

размера на пенсията и я изплаща.  

 Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е втория стълб на 

пенсионната система. Основният принцип, въз основа на който то функционира е 

капиталопокривния. Осигурителните вноски се натрупват в индивидуални осигурителни сметки 

(наричани индивидуални осигурителни партиди) в продължение на годините на осигуряване, и 

така натрупаната сума е основа за финансиране на допълнителната пенсия. Именно вторият 

стълб ще трябва да решава проблема с ранното пенсиониране. Вноските постъпват по 

индивидуалните осигурителни партиди на всяко едно осигурено лице като не се допуска 

преразпределение на средствата от една партида в друга. Размерът на отпусканата пенсия 
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зависи изцяло от натрупаната в индивидуалната партида сума и доходът от инвестирането на 

тези средства.  

Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, 

които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.  

Вноските се събират от Националната агенция за приходите (до 31.12.2005 год. тази 

функция се изпълняваше от Националния осигурителен институт) едновременно с вноската за 

държавното обществено осигуряване и се превеждат в избрания от лицето пенсионен фонд. 

Ако в законоустановения срок лицето не избере самостоятелно фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване, то подлежи на осигуряване във фонд според 

извършеното служебно разпределение. 

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно 

осигуряване, което се осъществява в допълнителни доброволни фондове и в доброволни 

фондове по професионални схеми. Осигуряването в допълнителни доброволни фондове се 

изгражда на капиталов принцип и лицата могат да се осигуряват в тези фондове само ако 

пожелаят, като сами избират размера на осигурителната си вноска. В допълнителните 

доброволни фондове може да се осигурява или да бъде осигурявано всяко лице, което е 

навършило 16 години. Възможността на работодателите да осигуряват работниците и 

служителите си в доброволен пенсионен фонд им дава възможност да провеждат активна 

политика по отношение управлението на човешките ресурси. 

Крайната цел на преминаване към новия пенсионен модел е достигане на пенсионни 

доходи, които да са на равнище спрямо последния трудов доход, осигуряващо стандарт на 

живот максимално близък до този преди пенсиониране. Постигането на тази цел се 

предопределя от редица фактори като размер на осигурителната вноска, демографска 

структура на населението, възможности за увеличаване размера на пенсиите от държавното 

обществено осигуряване и т.н. 

Както вече се спомена Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен 

документ, с който се уреждат социалноосигурителните отношения, свързани с пенсионното 

осигуряване на осигурените лица. С него се определят както правата на осигурените лица по 

отношение на задължителното пенсионно осигуряване, така и тези, свързани с допълнителното 

доброволно пенсионно осигуряване. Със значимите промени в пенсионното осигуряване се 

осигури необходимата финансова стабилност на пенсионната система, еднакви права за 

пенсиониране на осигурените лица, премахнаха се необосновани привилегии и размерът на 

пенсията се постави в пряка зависимост от приноса на лицата в осигурителната система. 

 

3. Реформата в здравеопазването 
В отговор на тежките проблеми на обществената данъчно финансирана система на 

здравеопазване и като продължение на общите тенденции в страните от Централна и 

Източна Европа и историческата традиция на страната в нашата страна се реформира 

системата на здравното осигуряване. Беше регламентирано задължителното здравно 

осигуряване и доброволното здравно осигуряване.  
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Закона за лечебните заведения (1999 г.) и предхождащите го Закон за здравното 

осигуряване (1998 г.), Закон за съсловните организации (1998 г.) и Закон за лекарствата и 

аптеките в хуманната медицина (1995 г.) са нормативната основа за осъществяване на 

радикалната реформи в здравеопазването.  

Водеща характерна черта на реформата е смяната на собствеността върху лечебните 

заведения и превръщането им в пълноправни пазарни субекти, което се извърши въз основа на 

Закона за лечебните заведения. Голяма част от лечебните заведения от публична държавна и 

общинска собственост станаха частна държавна и общинска собственост. Създадоха се 

условия за получаване на собствени приходи от медицинска дейност. Беше включено 

здравноосигурително заплащане за извършваните здравни услуги по договор с районните 

здравноосигурителни каси. По този начин се създадоха предпоставките за регулирани пазарни 

взаимоотношения между обществени и частни равнопоставени пазарни субекти.  

Аналогично на здравноосигурителните системи в други страни, и у нас бе приватизирана 

пърмичната медицинска помощ. От 1 юли 2000 г. извънболничната медицинска помощ (с 

изключение на спешната помощ) се осъществява от частни физически или юридически лица. 

Целта е да се подобри обслужването на осигурените лица и повиши ефективността от 

ресурсите на лечебните заведения. 

В резултат на здравната реформа се формира нова институция в извънболничната 

медицинска помощ - общопрактикуващия лекар. За разлика от участъковия лекар 

общопрактикуващият лекар има частна собственост върху лечебното заведение и е 

заинтересован пряко от резултатите от дейността си. Пациентите в рамките на общината са го 

избрали по собствено желание и приходите му зависят от този избор. Лекарят работи по 

дефиниран пакет дейности, в който важно място заема промоцията и профилактиката на 

здравето, ориентация на дейността към национални и регионални здравни приоритети. 

Отличителна черта на реформата бе промяната в източниците за финансиране на 

медицинската помощ. Националната здравноосигурителна каса финансира лечебните 

заведения за извънболнична медицинска помощ от 2000 г., а от 2001 г. тя участва и във 

финансирането на болничните заведения. Новият доминиращ източник на финансови ресурси 

трябва да замести бюджетното финансиране за близо от 90% от лечебните заведения (в частта 

за текущите здравни разходи). Друг източник за финансиране на изпълнителите на здравна 

помощ са сумите от потребителски такси по Закона за здравното осигуряване в размер на 1 % 

от минималната работна заплата за всяко посещение. Трети източник на финансиране на 

общинските и държавните лечебни заведения остават целеви субсидии и трансфери от 

държавния и общинските бюджети за инвестиционни цели, за изпълнение на национални и 

регионални здравни програми и други задължения по Закона за здравното осигуряване и 

Закона за лечебните заведения. Прогнозите са ролята на доброволните фондове за здравно 

осигуряване да се увеличи и хората с по-добри доходи да се насочат към тях. 

Моделите на заплащане на лечебните заведения (които преди реформата в 

здравеопазването получаваха своите бюджетни ресурси без връзка с извършваната дейност) се 

промениха. В новите условия могат да се прилагат разнообразни модели, известни в световната 
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практика като ефикасни средства за постигане на високоефективно качествено обслужване на 

населението и подобряване на справедливостта в разпределението на ресурсите.  

Институцията, която бе създадена за провеждането на реформата в здравеопазването е 

Националната здравноосигурителна каса със Закона за здравното осигуряване. Основната й 

задача е да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, в 

частта по управление на събраните средства и заплащане на използваните здравни дейности и 

лекарства в определен обхват и обем в полза на здравно осигурените лица. Събирането на 

здравноосигурителните вноски е възложено на Националния осигурителен институт.  

НЗОК е юридическо лице, което се състои от Централно управление - със седалище в 

София, и районни структури във всеки от 28-те областни центрове на България.  

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на 

осигурените лица до медицинска помощ, чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни 

дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна 

каса.  

Националната здравноосигурителна каса с дейността си цели подобряване на здравните 

резултати и качеството на живота, регулиране и повишаване на социалната, здравната и 

икономическата ефективност на здравните разходи, подобряване качеството на 

предоставените услуги и равнопоставеността при тяхното използване, въвеждане на 

механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти и положителна промяна в 

отношенията между лекар и пациент. 
 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Прехода към пазарно стопанство неизбежно се съпътства с реформи в системата на 

социалното осигуряване.Необходимостта от осъществяване на реформа в социалното осигуряване 

се обуславя от редица икономически, демографски, социални и други фактори. 

• Реформата на системата на социалното осигуряване предполага наличие на необходимата 

регулаторна рамка и институционални структури. 

• Българският пенсионен модел включва три стълба – държавното обществено осигуряване, 

допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване. 

• Задължителното обществено осигуряване се изгражда на разходопокривен принцип и 

постоянно се усъвършенства. 

• Допълнителното осигуряване се изгражда на капиталовопокривен принцип и всключва 

допълнително задължително и допълнително доброволно осигуряване. 

• Допълнителното задължително пенсионно осигуряване включва участие в универсални и 

професионални пенсионни фондове. 

•  Допълнителното доброволно осигуряване, регламентирано в Кодекса за социално 

осигуряване включва допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване по 

професионални схеми и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация. 
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• В системата на здравното осигуряване бе осъществена радикална реформа. Законодателно 

бе регламентирано задължителното здравно осигуряване и доброволното здравно осигуряване.  

• Основните й характерни черти се изразяват в промяна в собствеността, приватизация на 

първичната медицинска помощ, замяната на участъковите лекари с институцията общопрактикуващ 

лекар, промяната в източниците на финансиране на медицинската помощ и изменение в начина на 

заплащане на лечебните заведения. 

• За провеждането на реформата освен необходимата законодателна база бе създадена 

Националната здравноосигурителна каса, която е с широк набор от функции за гарантиране на 

свободен и равноправен достъп на лицата до медицинска помощ, свободен избор на изпълнител и 

др., чието изпълнение в крайна сметка е насочено към подобряване здравето и качеството на живот 

на населението, положителни промени в заплащането на работещите в здравеопазването и в 

отношенията лекар-пациент. 
 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 

1. От какво произтича необходимостта от промяна на социалноосигурителната система ? 

2. Какви са първите стъпки, които са предприети за реформиране на системата на 

социално осигуряване в периода 1990-1997 год.? 

3. Кои са направленията, в които се реформира действащата задължителна 

разходопокривна система след 1998 год.? 

4. Какви са параметрите на макроикономическата среда, в която се провежда 

социалноосигурителната реформа в страната? 

5. Кои са основните нормативни документи, с приемането и усъвършенстването на 

които стартира и се провежда социалната реформа? 

6. Кои са институционалните структури, провеждащи и/или подпомагащи 

провеждането на реформата в социалното осигуряване? 

7. Кои са основните характерни черти на българския пенсионен модел? 

8. Посочете основните характеристики на фондовете за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване. 

9. Кои са основните черти на доброволното пенсионно осигуряване. 

10. Кои са характерните черти на реформата в здравеопазването в нашата страна? 

11. Кои са основните нормативните актове, въз основа на които се провежда здравната 

реформа? 

12. Каква е целта и какви са функциите на Националната здравноосигурителна каса?  
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ТЕМА 6. ПЕНСИОННИТЕ РЕФОРМИ В ДРУГИ СТРАНИ 
 

Ключови думи:пенсионни модели, фондове от отворен тип, затворени фондове, активи на 

пенсионни фондове, регулиране на инвестициите, инвестиционни рестрикции, благоразумно 

управление, количествени инвестиционни ограничения, диверсификация на инвестициите, 

Европейски съюз, мултифондове 

 

Процесът на реформиране на системите за социално осигуряване в т.ч. и на пенсионните 

системи през последните десетилетия на 20-ти век и началото на 21-век е един от най-важните 

социално-икономически процеси в редица страни по света. От особено значение е той както за 

държавите от Централна и Източна Европа, така и за редица страни от Латинска Америка. 

Познаването на прилаганите модели и на резултатите от тях дава възможност да се намери общото 

между тях и спецификата, която конкретните условия обуславят. 
 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да посочите основните фактори, обусловили необходимостта от реформа в системата на 

пенсионното осигуряване в страни от Централна и Източна Европа; 

• Да опишете макросредата и общите черти на реформите в пенсионното осигуряване в 

отделните страни. 

• Да посочите различията между реформиращите се пенсионни системи в отделни страни 

страни от Централна и Източна Европа; 

• Да характеризирате регулирането и структурата на инвестициите в задължителните 

пенсионни фондове в отделни страни. 

• Да характеризирате регулирането и структурата на инвестициите в доброволните 

пенсионни фондове в отделните страни. 

• Да посочите основните фактори, обусловили необходимостта от пенсионна реформа в 

Чили; 

•  Да опишете макросредата и характерните особености на Чилийския пенсионен модел; 

• Да опишете характерните особености на системата на “мултифондовете” в Чили и 

посочите резултатите от нея ; 
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• Да посочите различията между реформиращите се пенсионни системи в отделни страни 

от Централна и Източна Европа от една страна и реформата в Чили от друга страна; 

 

1. Пенсионните реформи в страните от Централна и Източна Европа 
1.2. Фактори, обуславящи необходимостта от провеждането на пенсионните 

реформи  
Реформирането на пенсионните системи в страните от Централна и Източна Европа е 

обусловено от редица демографски и икономически фактори. Наред с тях, разширяването на 

Европейския съюз също поставя някои рамкови условия, които влияят върху общия ход на реформите. 

Страните, присъединяващи се към Европейския съюз(ЕС), трябва да възприемат изискванията за 

членство, които в сферата на пенсионното осигуряване са регламентите за координация на 

социалноосигурителните системи по отношение на работниците мигранти и директивата за 

допълнителното пенсионно осигуряване. Целите на социалната политика в Европейския съюз са 

модернизиране на социалната защита и “устойчивост” на пенсионните системи. От страните кандидатки 

за присъединяване се очаква да изградят финансово балансирани и стабилни системи за пенсионно 

осигуряване с достатъчен административен капацитет, за да могат да се координират с останалите 

европейски страни и да позволят свободно движение на осигурените лица в ЕС. 

Реформите в страните от Централна и Източна Европа се провеждат при определени 

демографски и икономически условия. До началото на 21-ви век страните в процес на 

присъединяване към Европейския съюз имат относително по-благоприятна демографска структура на 

населението, в сравнение със средните показатели за Европа – по-нисък относителен дял на лицата 

над 65 години и по-ниска средна очаквана продължителност на живота, което намалява степента на 

демографска зависимост. Демографските прогнози в Източна Европа са крайно неблагоприятни 

поради ниската раждаемост и застаряващото население и в почти всички страни от региона се очаква 

значително увеличаване на дела на възрастните хора през следващите две десетилетия. 

В повечето страни от Централна и Източна Европа преходът доведе до рязко свиване на 

производството. Спадът в заетостта имаше най-пряко отражение върху пенсионните системи. 

Безработицата продължава да бъде сериозен проблем дори и в страните, които възстановиха ръста на 

производството. Равнището й надвишава значително средното за ЕС. Вследствие на спада в заетостта 

вноските от осигурените лица намаляват и се появява непрекъснато нарастващ финансов дефицит на 

пенсионните системи. Характерно явление за страните в преход е нарастващият сектор на неформалната 

(”сива”) икономика, при която заетите лица остават извън обхвата на задължителните норми за социално 

осигуряване, както и натрупването на задължения от фирми с финансови затруднения, които не изплащат 

възнаграждения и не внасят вноски за работниците си, т.е. скритата безработица. 

Успоредно с това, през 90-те години много страни разширяват достъпа до системите за ранно 

пенсиониране и до инвалидните пенсии с цел да облекчат пазара на труда. По този начин 

пенсионната система беше използвана като заместител на осигуряването при безработица и 

социалното подпомагане. Този ‘буфер” се оказа много по-скъп и неефективен. Разширеният достъп 

до пенсионната система създадва допълнително натоварване върху разходната част на бюджета и 

увеличи финансовия дефицит, предизвикан от ограничените приходи. 
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От средата на 90-те години повечето страни от Централна и Източна Европа започнаха да 

реформират пенсионните си системи. Основната причина беше финансовият дисбаланс, настъпил 

вследствие на изброените икономически и демографски фактори. Реформите имат няколко общи цели – 

да се промени неблагоприятното съотношение между заетите лица и пенсионерите, за да се избегнат 

скъпите и неефективни схеми на ранно пенсиониране и необвързаните с осигурителния принос права, да 

се повиши индивидуалната инициатива за участие в пенсионното осигуряване и др. Начина, по който се 

реализират посочените цели е е приватизиране на част от системата на социално осигуряване, 

въвеждане на един или друг вид пенсионни схеми на капиталовопокривен принцип с дефинирани вноски 

и прехвърляне на управлението на пенсионните фондове на частни институции, които да инвестират 

средствата на осигурените лица с цел осигуряване на заместващ доход след пенсиониране. 

Радикалният характер на реформите неизбежно създаде диференциация между страните от 

Централна и Източна Европа, които преди началото на прехода имаха приблизително еднакви 

пенсионни системи. 

Едни от първите промени са отделянето на социалното осигуряване от държавния бюджет и 

административното обособяване на осигурителните институции. В момента всички страни имат 

пенсионен фонд, който е отделен от държавния бюджет или представлява обособена част от него. 

Тази мярка няма самостоятелно въздействие върху финансовия баланс на пенсионното осигуряване, 

но повлия положително за прозрачността и финансовата дисциплина. 

Като втора подготвителна стъпка за реформата някои страни като Унгария и Чехия, още в 

средата на 90-те години създават нормативна база за доброволните допълнителни пенсионни 

системи. На този етап тяхното предназначение е да стимулират индивидуалния принос за 

повишаване на доходите след пенсионна възраст, както и да привлекат дългосрочен инвестиционен 

капитал. Създаването на система от частни пенсионни фондове в Унгария обаче не оправдава 

очакванията към сегашния момент, поради което хиляди служители са получили по-ниски пенсии 

отколкото от държавния пенсионен фонд. 

Най-съществените мерки на пенсионната реформа, които са общи за всички страни от 

Централна и Източна Европа, могат да се разделят в две групи – промени в условията за достъп до 

пенсионните схеми (възраст, минимален стаж и формула за изчисляване на пенсията) и преминаване 

към многостълбово социално осигуряване. 

Всички провеждани реформи включват повишаване на пенсионната възраст, въвеждане на 

по-строги условия при ранно пенсиониране (намаляване на привилегированите категории работници) 

или въвеждане на отделени източници за тяхното финансиране (България, Унгария, Чехия, Литва, 

Словакия). По този начин се променя достъпа до пенсионно осигуряване. 

Реформите в пенсионните схеми задължително включват и промени в пенсионната формула. 

Подходите за изчисляване на пенсиите са различни. 

В страните от Централна и Източна Европа се изграждат смесени системи. В повечето случаи 

те следват т.нар. тристълбов модел на Световната банка: задължително обществено осигуряване, 

допълнително задължително и доброволно осигуряване, при който вторият и третият стълб се 

управляват от частни финансови институции. Тази система се вписва в европейските стандарти за 

социална сигурност.  
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При нея се запазва задължителната обществена разходопокривна система като основна форма 

за гарантиране на минимални доходи и преразпределение.Чрез солидарната осигурителна система се 

гарантира най-добре социалната сигурност на населението в случай на неработоспособност във всички 

развити страни. Независимо от реформите и допълването им с капиталови схеми тази система няма 

алтернатива. Не може да се анулира осигурителният принос (под формата на осигурителни вноски и 

доход, върху са плащани вноските) на по-голямата част от сегашното работещо поколение, което 

осигурява пенсиите на едновременно живеещото с него възрастно поколение. На тези осигурителни 

приноси съответват осигурителни права. Задължителният втори стълб акумулира спестяванията на 

работещите и дава възможност те да получат допълнителна пенсия, зависеща от доходността на частния 

фонд. Същевременно чрез втория стълб се намалява тежестта на вноските в държавното пенсионно 

осигуряване и се стабилизира финансовото състояние на пенсионната система, което е едно от 

условията тя да посрещне изискванията за интегриране в ЕС. 

Доброволното пенсионно осигуряване се създава в преобладаващата част от разглежданите 

страни от Централна и Източна Европа преди т.нар. втори стълб поради присъщата си относителна 

лекота при въвеждане.  
 

1.2. Пенсионните модели в отделни страни от Централна и Източна Европа 
Независимо от сходството в общата архитектура на системите всяка една от тях има своите 

характерни особености. Ще посочим някои от тях. 

Стартът на хърватската пенсионна система, която включва втори и трети стълб с пенсионни 

схеми на капиталово-покривен принцип и дефинирани вноски е даден през 2002 г. Системата е много 

сходна с българската. Към момента в страната оперират четири задължителни пенсионни фонда. 

Чехия въвежда трети стълб през 1994 г. и става първата (заедно с Унгария), която направи 

това измежду държавите от Централна и Източна Европа, но поради различни политически причини 

втори стълб все още не е въведен.  

В третия стълб на Естония съществуват два вида пенсионни фондове – застрахователни 

дружества, които предлагат пенсионно осигурителни полици, и пенсионни фондове от инвестиционен 

тип. Пенсионните фондове във втория стълб се създават три години след началото на реформата по 

силата на закон приет през септември 2001 г.  

Пенсионните фондове във втория и третия стълб в Унгария функционират като организации с 

нестопанска цел, собственост на осигурените лица, като самите фондове са юридически лица. Те се 

управляват от външни управители, въпреки че по закон се разрешава пенсионния фонд да изпълнява 

задължения, свързани с управлението на активите. Всички пенсионни фондове от втория стълб са 

фондове от отворен тип, а много от фондовете в третия стълб са затворени и могат да се ползват 

единствено от служители на дружествата, спонсориращи фонда. 

Латвия има тристълбова система, но до края на 2002 г. вторият стълб предлага на 

осигурените лица все още само един пенсионен фонд (инвестиционен план). След януари 2003 г. се 

създават няколко пенсионни фонда по втория стълб и те се управляват от инвестиционни дружества.  

Полският втори стълб се състои от задължителни пенсионни фондове, които се наричат 

„отворени пенсионни фондове”. Пенсионните фондове в третия стълб се наричат работодателски 
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пенсионни фондове и представляват доброволни професионални пенсионни фондове. Всички пенсии 

по третия стълб са организирани около работодателя – работодателите имат право да създадат 

пенсионни програми за служителите си, по една за всеки работодател, а служителите могат да 

изберат дали да участват в програмата на работодателя или не. Доброволните пенсионни програми 

за служители може да са групова живото-застрахователна схема за служители, схема за плащане на 

вноски към инвестиционен фонд или работодателски пенсионен фонд. 

От 2000 г. в пенсионната система на Словения действа трети стълб. Той се състои от частни 

дружества, които предлагат на гражданите пенсионни схеми. Дружествата, които предоставят частни 

пенсионни схеми на капиталово-покривен принцип, могат да бъдат пенсионни дружества или взаимни 

фондове. Последните обикновено наподобяват другите пенсионни фондове в региона и са във 

формата на взаимен пенсионен фонд, който се управлява от пенсионно дружество. Двете основни 

разлики са използването на гарантирана доходност и броят на пенсионните схеми, които се 

предлагат от пенсионните фондове.  

Словения също има втори стълб, който е задължителен и покрива работниците, ангажирани с 

тежък и нездравословен труд. Той се състои само от един фонд, който се управлява от държавата.  

За разлика от структурата и функционирането на втория стълб, частните пенсионни схеми, 

които се предлагат в третия стълб, имат много различни характеристики в отделните страни както по 

отношение на правноорганизационната форма на управление, така и с оглед естеството на 

предлаганите пенсионни схеми (индивидуални с дефинирани осигурителни вноски). В определени 

страни независимо от правното регламентиране на създаването на допълнително пенсионно 

осигуряване акцентът в пенсионната система все още е върху държавното пенсионно осигуряване, а 

в други – като Унгария например акцентът е поставен върху стимулиране на осигуряването в 

частните доброволни пенсионни фондове. Обща характерна особеност е, че частните пенсионни 

фондове се създават на капиталовопокривен принцип – като фондове с дефинирани вноски.  

По данни от изследване, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (OECD) към 2001 год. и според информация на надзорния орган на пенсионните фондове в 

Хърватия, структурата на пенсионните системи в обобщен вид в държавите от Централна и Източна 

Европа обикновено включва три стълба, както това е показано в Таблица № 1. 

Таблица 1 

Структура на пенсионните системи в страни от Централна и Източна Европа* 

 I стълб II стълб III стълб 
Унгария Държавен разходо-

покривен 
Задължителен с 
дефинирани вноски 

Доброволен с 
дефинирани вноски

Естония Държавен разходо-
покривен  

Задължителен с 
дефинирани вноски  

Доброволен с 
дефинирани вноски 

Латвия Държавен разходо-
покривен  

Задължителен с 
дефинирани вноски  

Доброволен с 
дефинирани вноски 

Полша Държавен разходо-
покривен  

Задължителен с 
дефинирани вноски  

Доброволен с 
дефинирани вноски 

Словения Държавен разходо-
покривен  

Задължителен с 
дефинирани вноски за 

Доброволен с 
дефинирани вноски 
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някои работници с гаранции 
Словакия Държавен разходо-

покривен  
Ще се създаде по-
късно (2005 г.) 

Доброволен с 
дефинирани вноски 

Хърватска  Държавен разходо-
покривен  

Задължителен с 
дефинирани вноски  

Доброволен с 
дефинирани вноски 

Чехия Държавен разходо-
покривен  

Създаването все още 
се обсъжда 

Доброволен с 
дефинирани вноски 

------------------------------------------ 

*www.oecd.org; www.hagena.hr.  

 

Пенсионните системи в страните от Централна и Източна Европа са в началото на развитието 

си.Страните, започнали пенсионни реформи до май 2003 год., по многостълбовия модел на 

Световната банка могат да се покажат схематично по следния начин: 

№ Страна Старт на II стълб Старт на III стълб 
1 България  2002  1994 
2 Хърватска 2002 2002 
3 Чехия - 1994 
4 Естония 2002 1998 
5 Унгария 1998 1994 
6 Латвия 2001 1998 
7 Литва - 2000 
8 Македония 2004 2004 
9 Полша 1999 1999 
10 Словакия  2005 1996 
11 Словения  2000 2000 
12 Украйна  2007 2003 

Един от показателите за степента на развитие на една пенсионна система е общият размер 

на активите, които се управляват от пенсионните фондове (или от управляващите ги дружества). 

Трите средни колони в Таблица № 2 показват активите, инвестирани във втория и третия стълб и 

техния общ размер. 

Таблица 2 

Общ размер на управляваните от пенсионни фондове активи/БВП 

   II стълб III 
стълб 

Общо 
ПФ 

II стълб 
 

III 
стълб 

Об
що 
ПФ 

 БВП на 
глава от 
население

то 

 
БВП 

 
Размер на средствата 

 
Размер на средствата/ 

БВП 

Чехия 6,507 66,368 0 2,181 2,181 0.00 3.29 
 

3.2
9 

Естония 4, 359 6,103 11 4 15 0.18 0.07 0.2
5 

Унгария 6,151 62,744 1,753 1,521 3,274 2.79 2.42 5.2
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2 
Латвия 3,483 8,010 20 23 43 0.25 0.29 0.5

4 
Полша 4,637 178,984 7,704 36 7,740 4.30 0.02 4.3

2 
Словакия 4,185 22,599 0 183 183 0.00 0.81 0.8

1 
Словения 10,060 20,120 40 83 123 0.20 0.41 0.6

1 
 (Евро/ човек) (милиона Евро) (%) 

 (източник: Въпросник на ОИСР,Световна банка) 
Общият размер на активите показва както растежа на пенсионните фондове, така и обема на 

пенсионноосигурителния пазар. Ето защо не е изненадващо, че пенсионните фондове на трите най-

големи пазара (както с оглед броя на населението, така и с оглед размера на БВП) управляват най-

много активи.  

Интересна и показателно за развитието на пенсионния пазар е изменението на това 

съотношение в рамките на страните, нечленуващи в Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие. В периоди на “падане” на капиталовия пазар, съотношението на активите към брутния 

вътрешен продукт се снижава и обратното, а степента на това изменение зависи от относителният 

дял на акциите и на свързани с акциите ценни книжа в пенсионното портфолио. Така например в 

периода 2001-2002 г. поради неблагоприятното развитие на пазара на акции, в световен мащаб 

съотношението на активите спрямо брутния вътрешен продукт спада с 8.8. процента. През 

последните години вследствие възстановяването на възходящото развитие на финансовите пазари 

активите на пенсионните фондове показват по-значителен растеж, като посоченото съотношение 

достига предишното си ниво. Какво е съотношението брутен вътрешен продукт/размер на 

пенсионните активи за 2005 год. е показано на следващата фигура.  

            Фиг.1 
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Брутен вътрешен продукт/пенсионни активи в страни-
нечленуващи в ОИСР (в %)
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При първоначалната степен на развитие съотношението е обикновено между 0 и 1%.Счита се, 

че пенсионните фондове са в начален етап на развитие ако общата сума на пенсионните активи е по-

малко от 30% от БВП. 

 

 

1.3.Регулиране на инвестициите на пенсионните фондове 

1.3.1. Пенсионните фондове - институционални инвеститори 
Пенсионните фондове са едни от най-важните “играчи” на финансовите пазари, управлявайки 

нарастващ обем активи , представляващ все по-съществена част от брутния вътрешен продукт на 

отделните страни. Те играят ключова социална роля при осигуряването на пенсионни плащания за 

застаряващото население в света. Инвестирането на пенсионните активи е сърцевина на 

управлението на пенсионните фондове. За да се осигури финансова сигурност и възвращаемост 

обаче на портфейлите на фондовете е необходимо прилагане на подходяща инвестиционна 

политика. Тя следва да отразява характерните особености на пенсионните фондове в качеството им 

на институционални инвеститори и особеностите на тяхната регулация.  

Основната цел при портфейлното инвестиране е постигане на оптимално съотношение между 

риск и възвращаемост чрез разпределение на портфолиото посредством подходящо 

диверсифицирана комбинация от активи. Изходно условие за такава оптимална комбинация между 

риска и възвращаемостта е възможността за достигане границата на ефективните пазарни 

портфейли, където няма възможност да се увеличи възвращаемостта без да се повиши риска или 

обратното - да се редуцира риска без да се намали и възвращаемостта. Всеки инвестиционен 
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портфейл, за който е възможно увеличаване на възвращаемостта без това да се съпровожда с 

увеличаване на риска е неефективно и е доминирано от активи с повече възвращаемост за същото 

равнище на риск. Конкретният избор на точката риск-възвращаемост ще зависи от целите, 

предпочитанията и ограниченията на инвеститорите. 

С оглед преценката на подходящите инвестиционни рестрикции за пенсионните фондове е 

необходимо да се отбележат етапите при инвестирането, които са общи за всички типове институционални 

инвеститори и се свеждат главно до идентификация на инвеститорските цели и ограничения.  

Дефинирането на целите означава да се оцени толерантността на инвеститора към риск т.е.какво 

е приемливото за инвеститора съотношение риск-възвращаемост. Втората стъпка са ограниченията, 

които включват ликвидността, инвестиционния хоризонт, чувствителността към инфлация, регулациите, 

данъците, счетоводни изисквания и лични потребности. Всички те характеризират природата на 
задълженията. Така например изискванията към ликвидността са свързани с правата на инвеститора 

да изтегля средствата си регулярно или като обща сума, което предполага наличие на средства за 

обезпечаване на плащанията. Степента на ликвидност на ценните книжа е отражение на състоянието на 

капиталовия пазар в страната, на дейността на емитента и други фактори. 

Инвестиционният хоризонт се свързва с планираната “ликвидационна дата” на инвестициите 

(например това може да е датата на пенсиониране) и често се измерва чрез концепцията на ефективния 

матуритет, наричан продължителност или дюрацията**. Чувствителността към инфлацията се свърза с 

необходимостта да се  

------------------------------------------------ 

**Ефективният матуритет се определя като претеглено средно време на времената до всички 

плащания, като теглата се определят на база съвременната стойност на плащанията. 

 

 

 

държат в портфейла активи като инфлационен хедж, такива като индексни облигации (свързани с 

инфлацията), акции или недвижими имоти. По принцип данъчните съображения също могат да 

променят характера на връзката риск-възвращаемост. 

Конкретните счетоводните правила за оценка на активите могат да генерират различни 

“оптимални” портфейли, въпреки че оценката и осчетоводяването по пазарна стойност е необходимо, 

за да се “произведе” подходящото в икономически смисъл портфолио.Наличието на инвестиционни 

рестрикции е особено съществено за портфейлите на институционалните инвеститори. Освен 

ограниченията, свързани с разпределението на активите, понякога се прилагат изисквания и по 

отношение на задълженията, които могат да засегнат желаното разпределение на активите т.е чрез 

принуждаване към индексиране на плащанията или поддържане на минимално равнище на 

доходност, минимални ликвидни средства и други. 

От изброените фактори е видно че, дори да се абстрахираме от регулациите, съобразяването на 

портфейла на институционалния инвеститор в т.ч. и на пенсионния фонд с останалите обстоятелства 

може да доведе до пазарен ефект върху оптималността на портфолиото. Очевидно, природата на 

задълженията е “ключът” към разбирането защо институционалните инвеститори се различават в 
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действията си. Задълженията за плащане например могат да се различават при отделните 

институционални инвеститори по определеност на времето и/или сигурността и/или по размера на самото 

плащане. Така например при доброволните пенсионни фондове плащанията могат да бъдат с различна 

степен на сигурност и с неточно определено време, тъй като разнообразието от схеми на плащане е 

достатъчно голямо. При задължителните пенсионни фондове плащанията могат да се прогнозират във 

времето със значително по-голяма точност При всички случаи обаче всеки институционален инвеститор 

се стреми към достатъчна възвращаемост от инвестираните средства, за да покрива задълженията си. 

Инвестиционният риск трябва да е достатъчен, за да осигури адекватна възвращаемост, но не и толкова 

голям, че да застраши платежоспособността и ликвидността.  

Въз основа на тези изходни предпоставки е необходимо да се изгради и приложи 

инвестиционната стратегия. Първото решение е да се подберат видовете активи, които ще бъдат 

включени в портфейла – предимно краткосрочни финансови инструменти, акции, облигации, 

недвижими имоти, инвестиции извън страната. В резултат на пазарно изследване посредством 

исторически данни за макроикономически и финансови променливи както и информация от 

икономически прогнози следва да се определи очакваната норма на възвращаемост за периода, в 

продължение на който ще се държат активите. Границата на ефективността може да изведе от 

пропорцията риск/възвращаемост, в зависимост от възможното разпределение на възвращаемостите 

за периода на държане на инвестицията. Под тази граница разпределението на активите не е 

ефективно в смисъл, че риска може да се намали или възвращаемостта да се повиши без да се 

изменят другите променливи. Оптималния микс от активи тогава е ефективното портфолио, което 

съответства на изискваното съотношение риск-възвращаемост и удовлетворява различните 

ограничения. Адаптирането на портфейла е извършено по подходящ начин, когато съответните 

променливи (пазарните условия, относителната стойност на активите и прогнозите за това, 

обстоятелства, свързани с инвеститора и др.) са намерили своето отражение. 

Инвестиционният процес включва няколко компонента. Разпределението на активите (или 

стратегическо разпределение на активите) е дългосрочното решение за разположението на активите 

в портфолиото като цяло. Стратегическият избор включва не само разпределението на активите в 

портфолиото, но също така и избора между активно, пасивно или активно-пасивно управление, 

пропорцията вътрешни/външни инвестиции. Тактическото разпределение на активите е свързано с 

краткосрочното адаптиране към основния (стратегическия) избор между категориите активи от гледна 

точка на възможностите за печалба в краткосрочен период ( така нар. уцелване на точното пазарното 

време – “market timing”).  

Следващата стъпка е изборът на ценни книжа, който се осъществява в рамките на всеки клас 

от активи. Той се свързва с избора на индивидуалните, конкретните активи, които могат да бъдат 

както стратегически, така и тактически. Инвестиционните рестрикции при пенсионните фондове 

обичайно се прилагат по-строго към разпределението на активите между инструментите, но също 

могат да засегнат селекцията на ценни книжа (например ако има лимит за експозицията като 

пропорция спрямо активите в счетоводния баланс или като пропорция на акции на едно дружество, в 

които вече е инвестирано). 
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Очевидно е, че придържането към всяка обвързваща количествено портфолиото рестрикция 

може да бъде потенциално препятствие за институционалните инвеститори да достигат точката от 

границата на ефективните портфейли, която е подходящата от гледна точка на техните задължения 

чрез стратегическото разпределение на активите си. Резултатът може да бъде дори формиране на 

неефективно портфолио, което е под границата на ефективност. Инвестиционните ограничения могат 

да ограничат печалбата, която може да се постигне от тактическото разпределение на активите. При 

наличие на законово установени граници за кредитното качество на актива или за неговата 

ликвидност се ограничава избора на ценни книжа в рамките на определен клас активи. 

 Активи и задължения на пенсионните фондове 
 Пенсионните фондове набират и инвестират средства, внасяни от предприятия и физически 

лица за да се осигурят бъдещи пенсионни плащания на бенефициентите. Пенсионната услуга е 

възможността на индивидите да акумулират дългосрочни спестявания по време на трудовата си 

дейност, така че да финансират потребителските си нужди при пенсиониране.  

Възвращаемостта за членовете на пенсионните фондове може да е непосредствено зависима 

от пазара (пенсионни схеми с дефинирани вноски) или може да е гарантирана от финансиращото 

предприятие (пенсионни схеми с дефинирани пенсии). Последните имат характер на застраховка, 

който отсъства при схема с определени вноски. Схемите с определени пенсии включват гаранции по 

отношение на коефициента на заместване (съотношението пенсия/ приход непосредствено преди 

пенсиониране), но при тях съществува риск, произтичащ от вероятността финансиращото 

предприятие да фалира както и потенциален риск от преразпределяне между бенефициентите от 

различни възрасти.  

За повечето страни от ОИСР е характерна тенденцията на преминаване от схеми с 

определени пенсии към схеми с определени вноски. В САЩ активите на пенсионните фондове с 

определени вноски надмина размера на активите на плановете с определени пенсии още през 1997 

год. *Тази тенденция е резултат от стремежа на работодателите да намалят риска от поетите 

задължения, и желанието на работещите да участват в схеми, при които средствата са по-малко 

изложени на риск и без усложнения се трансферират между работодателите. 

За двата основни вида пенсионни схеми обаче, разпределението на активите и свързаните с това 

възвращаемост и риск на портфолиото се стремят към такова положително изменение, което превишава 

растежа на средната работна заплата. По този начин се максимизира коефициента на заместване (пенсията 

като пропорция от крайния трудов доход). Именно връзката на задълженията с трудовите доходи очертава 

огромната разлика между пенсионните фондове и застрахователните компании, в които пенсионните 

продукти са изложени на риск от увеличаване на номиналните задължения (например поради увеличаване 

на заплатата), както и на инвестиционния риск. Наличието на последния обуславя потребността от отказ от 

възвращаемост поради променливостта на цените на активите.  

Допълнителен фактор, влияещ върху разпределението на активите в портфолиото на отделен 

пенсионен фонд е матуритета на фонда – съотношението между осигурените лица и пенсионерите. 

Дюрацията на задълженията е много по-голяма за фондовете, които са изминали недълъг път в своето 

развитие и имат малко пенсионери в сравнение със “зрелите”, развитите фондове, в които общият размер 

на пенсионните плащания е значителен. Фонд, който приключва дейността си е с още по-къса дюрация на 
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задълженията. Някои автори считат, че поради варирането на продължителността на задълженията е 

рационално за “по-младите” фондове реалните задължения да се определят като по-големи, за да 

инвестират главно в акции, тъй като техния входящ паричен поток има дълга дюрация; за “зрелите” 

фондове да инвестират в микс от акции и облигации; фондове, в които паричният поток има къса 

продължителност да инвестират главно в облигации. Оттук и заключението, че колкото по-ясно изразена 

е променливостта на дюрацията на активите във времето, толкова по-необходими са промени в 

структурата на инвестиционния портфейл. 

Пенсионните фондове могат да бъдат субект на натиск да инвестират в съответствие с 

нефинансови цели, например в местни инфраструктурни проекти, при което е налице потенциален 

конфликт между такива инвестиции и оптимизацията на риска и възвращаемостта. 

  Съществуват редица различия в задълженията и инвестиционния подход при пенсионните 

програми с дефинирани вноски и тези с дефинирани пенсии. 

Пенсионни фондове с дефинирани вноски 
В пенсионна програма на база определени вноски осигурителите и самите осигуряващи се са 

отговорни само за внасянето на вноските. Размерът на активите при пенсиониране зависи от растежа 

на общите активи в схемата и не е гарантиран. Оттук и ограниченият финансов риск, на който е 

изложен пенсионния фонд. В не-голям брой страни, в които финансиращото предприятие наричано 

спонсор и инвестиционния мениджър могат да избират разпределението на активите, 

бенефициентите могат да започнат законови действия срещу нискодоходните инвестиции. Що се 

отнася до целите на портфолиото, схемата с определени вноски по принцип трябва да търси 

максимум възвращаемост за даден риск, така че да постигне колкото е възможно по-високо 

съотношение на заместване при пенсиониране. За да се избере обаче подходящата точка на 

границата на ефективните портфейли е необходимо да се определи степента на риск толеранса на 

схемата за членовете, колкото е по-висок приемливия риск, толкова по-висока е очакваната стойност 

при пенсиониране. С наближаването на момента на пенсиониране и намаляването на дюрацията е 

необходимо преминаване към по-нискорискови активи, например облигации и скъсяване на 

експозицията към активи с висока пазарната волатилност. В противен случай съществува риск от 

намаляване на пенсиите. При управлението на пенсионни фондове с дефинирани вноски промяната 

на портфолиото с течение на времето трябва да бъде постоянен процес. 

Пенсионни фондове с определени пенсии 
За разлика от пенсионните фондове с определени вноски, фондовете с определени пенсии са 

субект на голямо разнообразие от рискове: 

• Изменението на реалните трудови доходи се отразява върху коефициента на заместване, 

който може да се финансира от пенсионните фондове и тъй като тук този коефициент е 

гарантиран, фонда е субект на риск от този източник; 

• задълженията могат да се влияят от лихвения процент, с който се дисконтират бъдещите 

плащания и следователно тук има лихвен риск; 

• риска смъртност засяга разхода за анюитети, осигуряван от фонда; 

• намаляването на възвращаемостта на активите се отразява върху съотношението 

активи/задължения; 
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• при промяна на държавните регулации (такива като индексация, обхвата на правоимащите 

др.), могат да се променят задълженията и това е регулаторен риск. 

Задълженията по тези схеми са основно форма на корпоративен дълг, тъй като те се предлагат 

от т.нар. професионални схеми, които се създават от финансиращо предприятие. Подходящата 

инвестиционна стратегия ще зависи от природата на появилите се задължения, докато плащаните 

пенсии са индексирани и зависят от демографската структура на работната сила. Когато има 

законови изисквания за минимално финансиране, определящи излишъка от активи, инвестиционната 

стратегия се влияе от тях. Това е риска от дефицит. 

Ако натрупаните пенсионни задължения трябва да са финансирани и задълженията са чисто 

номинални с минимално изискване за финансиране е подходящо имунизирането на задълженията с 

облигации със същата дюрация с оглед хеджиране на лихвения риск на тези задължения.  

1.3.2. Практиката по регулирането на инвестициите на пенсионните фондове  

Изходната позиция при регулирането на инвестициите на пенсионните фондове в повечето 

страни от Централна и Източна Европа е, че рисковете трябва да бъдат минимизирани доколкото 

това е възможно, тъй като пенсиите на осигурените лица трябва да максималноа сигурни.  

Информационната асиметрия между управляващите пенсионните фондове дружества, 

пенсионни фондове, и осигурените лица, както и липсата на опит от страна на играчите на пазара 

дават основание на регулаторните органи да ограничат максимално инвестициите на пенсионните 

фондове в рискови инструменти с цел ограничаване на загубите и максимизиране на размера на 

бъдещите пенсии. Част от това принципно положение е чисто политически. Другото основание за 

рестриктивния подход е, че при развиващи се капиталови пазари, като тези в страните от Централна 

и Източна Европа, на пенсионните фондове не трябва да се разрешава да инвестират голяма част от 

активите си в нестабилна среда. Пазарът на акции в повечето страни е относително малък и не 

предоставя много възможности за диверсификация.  

В страни, които имат задължителни и доброволни пенсионни фондове, законовите 

ограничения върху инвестициите на пенсионните фондове са много по-строги при задължителните 

отколкото при доброволните фондове. Причината за това е или в ролята на втория стълб за цялата 

пенсионна система, или в задължителния характер на участие във втория стълб, което дава право на 

осигурените лица да очакват от държавата да защитава инвестициите им, тъй като именно 

държавата е решила, че те трябва да се включа в новата пенсионна система.  

Във всички страни, въвели втори стълб със задължителни пенсионни схеми на капиталово-

покривен принцип с дефинирани вноски нормативната уредба налага инвестиционни ограничения. 

Като цяло те касаят инвестиционните инструменти, в които могат да бъдат инвестирани активите на 

пенсионните фондове, както и структурата на и концентрацията на риск в портфейла. 

Първото ограничение обикновено се обективира чрез изчерпателен списък на 

инвестиционните инструменти, в които може или трябва да се инвестират активите на пенсионните 

фондове. Обикновено този списък включва държавни (дългови) ценни книжа, ценни книжа, емитирани 

от корпоративни или финансови институции, като те варират от корпоративни и ипотечни облигации 

до корпоративни акции, а също и банкови депозити. Дериватите и взаимните фондове са 
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инвестиционни инструменти, разрешени само в някои пенсионни системи. По подобен начин, 

инвестициите в нефинансови инструменти, като инвестиционни имоти, са забранени в повечето от 

страните от Централна и Източна Европа поради тяхната неликвидност.  

В Таблица 3 са посочени в систематизиран преглед този вид инвестиционни ограничения. 

Таблица № 3 

Инструменти, разрешени за инвестиране на активите на пенсионните фондове 

Инвестиционни 
инструменти 

 
Хърватска 
 

 
Унгария 

 
Полша  

 
Латвия  

 
Естония  

 
Словения  

Държавни ценни 
книжа 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

Корпоративни 
облигации  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

Корпоративни 
акции/инвестицион
ни и/или взаимни 
фондове  

разрешават 
се  

разрешават 
се 

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

Банкови депозити  разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се 

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

Ипотечни 
облигации 

не се 
разрешават 

разрешават 
се  

разрешават 
се  

не се 
разрешават 

разрешават 
се  

разрешават 
се  

Общински 
облигации 

разрешават 
се  

не се 
разрешават 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

разрешават 
се  

няма 
информация

Деривати не се 
разрешават  

разрешават 
се 

не се 
разрешават 

разрешават 
се 

разрешават 
се 

не се 
разрешават 

Инвестиционни 
имоти  

не се 
разрешават  

разрешават 
се  

не се 
разрешават 

не се 
разрешават 

разрешават 
се 

разрешават 
се  

Инвестиции в 
чужбина 

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

разрешават 
се  

 

Във всички страни от Централна и Източна Европа управлението на пенсионни фондове се 

регламентира от определени правила, които изискват полагането на грижа. Правилата варират от 

най-общо от препращане към изискванията за благоразумно и грижливо управление до сходни 

правила, които са специфични за законодателството на конкретната държава (обикновено това е 

задължението на пенсионното дружество да инвестира парите на осигурените лица с грижата на 

добър търговец). В повечето страни при регулирането на инвестиционната дейност на пенсионните 

фондове се използват предимно количествени ограничения, а изискванията за разумно и грижливо 

управление да служат само като вторичен регулаторен инструмент. Тенденцията е обаче все по-

широко приложение да намира принципа на благоразумното инвестиране на средствата. 

Ограничението на видовете активи, в които могат да се инвестират средствата на пенсионните 

фондове определя общата структура на техните портфейли с оглед на риска. Повечето закони, 

регламентиращи дейността на пенсионните фондове, поставят и количествени ограничения по отношение 

на отделните активи, като се поставя само горна граница за инвестициите в определен вид инструменти 
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Таблица № 4 

Количествени ограничения върху структурата на портфейла по инструменти 
 Хърватска  Естония  Унгария Латвия  Полша Словения  
Държавни 
ценни книжа 

Мин. 50% Макс.35% Няма 
ограничение

няма 
ограничение 

няма 
ограничение  

няма ограничение  

Корпоративн
и облигации 

Макс. 30%;  няма 
ограничен
ие  

Макс.10%; 
Макс. 25% 
(ипотечни 
облигации) 

Макс. 20% 
(ако не са 
листвани на 
капиталовия 
пазар, но се 
очаква да 
бъдат до 1 г.) 

Max 20% 
(публично 
търгувани) 
10% 
(нетъргувани 
публично) 

няма ограничение  

Акции Макс. 30% Макс. 50% Макс. 60% няма 
ограничение  

Макс. 40% 
(листвани 
дружества) 
Макс.10% 
(нелиствани 
дружества, 
но допуснати 
до търговия 
на рег. пазар) 

Макс. 30% (вкл. 
дялове на взаимни 
фондове) 

Акции на 
нелиствани 
дружества 
/инвестицион
ни 
фондове/взаи
мни фондове 

Макс.30% 
(не се 
разрешават 
акции на 
нелиствани 
дружества)  

  няма 
ограничение  

Макс.10% 
(фондове от 
затворен 
вид) 
Макс.15% 
(фондове от 
отворен вид) 

 

Общински 
облигации 

Макс. 30% няма 
ограничен
ие  

 няма 
ограничение  

Макс. 40% 
(публично 
търгувани) 
Макс. 20% 
(непублично 
търгувани) 

Макс. 40% 
(като повече от 50% 
от активите в инстр. 
с фиксиран доход) 
Макс. 30% 
(като повече от 50% 
от активите в инстр. 
с нефиксиран доход)

Краткосрочни 
банкови 
депозити 

Макс. 15% Макс. 25% 
(за всички 
инструмен
ти на 
паричния 
пазар) 

 няма 
ограничение  

Макс. 20% 
банкови 
депозити 
(макс. 7.5% 
на една 
банка за 
първи и 5% 
за всеки 
следващ) 

Макс. 3% (пари) 
Макс. 30% 
(депозити) 

Деривати Макс.30% 
за 
хеджингови 
операции 

Макс. 10% 
само за 
хеджиран
е на риска

само за 
хеджингови 
операции 

Само 
регистрирани 
на капит. 
пазар  

не се 
разрешава 

не се разрешава 

Инвестицион
ни имоти 

не се 
разрешава 

Макс.10% Макс.10% не се 
разрешава 

не се 
разрешава 

Макс. 30% 

От данните в таблицата е видно, че в повечето случаи, в държавите от Централна и Източна 

Европа не съществува максимално ограничение за инструменти с фиксиран доход, но някои от тези 

инструменти са регулирани.  
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Третото ограничение върху инвестициите на пенсионните фондове е с оглед концентрацията 

на риск в портфейла. Като цяло, нормативната уредба в страните от Централна и Източна Европа 

ограничават дела на активите на пенсионния фонд, който може да бъде инвестиран в една емисия 

или един емитент или в капитала на друго дружество 

Последният вид ограничения се отнася до инвестициите в чужбина. Две са причини 

инвестициите в чуждестранни ценни книжа да се разглежда отделно от и след разглеждане на 

инвестициите на пенсионните фондове в други инструменти. Първата е законовата рамка. Във всички 

държави от Централна и Източна Европа портфейлите на пенсионните фондове са регулирани така, 

че да се разграничат инвестициите в инструменти, емитирани в страната, от инвестициите в 

чуждестранни инструменти, като инвестициите в чужбина са описани толкова подробно, колкото това 

е направено за инвестициите в местни инструменти. Втората причина е значимостта, която самите 

държави от региона придават на този нормативен въпрос с оглед неговата сложност и обвързаност с 

други икономически реформи, които се провеждат паралелно с пенсионната.  

Законовата рамка във всяка от анализираните пенсионни системи поставя ограничения върху 

инвестициите в чужбина. Съществуват три начина за ограничаване на инвестиции в чуждестранни 

ценни книжа:  

• ограничаване на чуждестранните пазари, на които могат да се инвестират активите на 

пенсионните фондове; 

• ограничаване на чуждестранните инструменти, в които могат да се инвестират активите на 

пенсионните фондове; 

• ограничаване на дела на чуждестранните инструменти в портфейлите на пенсионните 

фондове. 

Най-разпространеният подход в страните от Централна и Източна Европа по отношение на 

задължителните пенсионните фондове е комбинация от първия и третия начин.  

В редица случаи при сравняване на законовите ограничения върху инвестициите с реалната 

структура на портфейлите на пенсионните фондове се налага извода, че пенсионните дружества се 

държат по-консервативно отколкото повелява законът. Това поведение не е резултат само на 

прилагане на количествените ограничения вместо правилото на разумния човек. Някои от другите 

причини за подобно пазарно поведение могат да бъдат: 

• Наличие на т.нар.„скрити” ограничения, като изискванията за минимална гарантирана 

доходност; 

• Краткосрочните виждания на играчите на пазара-осигурените лица, дружествата и 

регулаторния орган.  

• Ролята на предлагането. Поради ограничеността на капиталовите пазари в страните от 

Централна и Източна Европа е трудно да се диверсифицира с ликвидни местни акции 

и/или инструменти с фиксиран доход, поради тъй като местните пазари са малки за 

активите на пенсионните фондове. 

•  Инвестициите на чуждестранните пазари са ограничени поради високите съпътстващи 

разходи, непълната информация и недостатъчното познаване на чуждестранните пазари, 

както и поради относително малкия размер на портфейлите на пенсионните фондове.  



 - 58 -

В повечето случаи малкият размер на портфейлите на пенсионните фондове е ограничение 

за диверсификацията, което пречи на фондовете да излязат на чужди пазари и затруднява 

диверсификацията по отношение на местните активи. 

Други допълнителни регулации по отношение на инвестициите задължителните пенсионни 

фондове са свързани с валутата, в които са деноминирани активите, в които се влагат средствата на 

пенсионните фондове, с регулираните пазари и др. 

Таблица № 5 

Законови ограничения и допълнителни изисквания за задължителни пенсионни 
фондове 

 

Страна  Законово ограничение и допълнителни изисквания за задължителни пенсионни 
фондове 

Хърватска Не повече от 15%, от които до 10% в акции на дружества (с рейтинг A или по-висок), 
регистрирани на чуждестранни капиталови пазари  

Естония  Валутни съотношения („currency matching”): до 70% (без ограничение за Евро), а за валути 
на страни, които не са членки на ОИСР или Европейската икономическа зона (ЕИЗ): до 30%; 
ЦК, търгувани само в страни, които не са членки на ОИСР или ЕИЗ: до 20% (вкл. дялове на 
инвестиционни фондове с чуждестранни инвестиции); 
Разрешени са инструменти, които се търгуват на регулирани капиталови пазари в 
държава, която е страна по договора за учредяването на ЕИЗ или членка на 
Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO) и са определени в 
устава на съответния фонд; 
За всички инвестиции важат ограниченията, прилагащи се за местните емитенти и 
инструменти; ограниченията за инвестиции в различни страни се записват в правилника за 
управление на пенсионния фонд, ако инвестициите в инструменти на една държава 
надхвърлят 30% от нетната стойност на активите на фонда. 

Унгария  Не повече от 30% от активите на пенсионния фонд, вкл. повече от 20%, ако се инвестира 
в държави, които не са членки на ОИСР, 10% в акции от регулирани пазари, 10% в 
корпоративни облигации (освен тези, които са емитирани от банка) и съответно 10% в 
местни държавни облигации.  

Латвия Не повече от 30% в несъответстващи валути („non-matching currency”), от които 10% в 
една несъответстваща валута („non-matching currency”) 

Полша Не повече от 5 % от активите на пенсионния фонд; пенсионните фондове могат да 
инвестират само в ценни книжа, емитирани от дружества, които се търгуват на основните 
фондови борси на страни-членки на ОИСР или други държави, определени в наредбата, 
както и в държавни облигации, емитирани от тези държави или техните централни банки и 
дялове на обикновени инвестиционни фондове от изброените страни, ако тези дялове са 
публично предлагани и могат да бъдат обратно изкупени при поискване от участниците в 
търговията; също в ценни книжа, емитирани в държави, с които Полша има спогодба за 
подкрепа и гарантиране на инвестициите; изисква се оценка на инвестицията от 
международно призната рейтингова институция. 

Словения  Само в ценни книжа на страни-членки на ЕС и ОИСР. 
При така описаните регулации инвестиционните портфейли на задължителните пенсионни 

фондове в страните от Централна и Източна Европа имат структурата, представена в Таблица 6.1 

                                             
1 Данните в тази таблица са извлечени от проучване на ОИСР, проведено сред регулаторните органи на 
пенсионни фондове в държави от Централна и Източна Европа, както и от последващо изследване на FI-Ad 
Financial Advisory Ltd. със съдействието на East West Management Institute . Източникът за Хърватска е интернет 
страницата на Hagena, хърватския надзорен орган на пенсионните дружества (виж www.hagena.hr). 
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Таблица № 6 
Структура на инвестиционните портфейли на задължителните пенсионни фондове в отделни 

страни 

 Пари по 
срочни и 
безсрочн
и сметки  

Местни 
държавни 
инструмен
ти 

Др. 
местни 
инструм
енти с 
фиксира
н доход  

Местни 
инструменти 
с вариращ 
доход 

Чуждест
ранни 
инструм
енти с 
вариращ 
доход 

Чуждестр
анни 
инструме
нти с 
фиксиран 
доход 

Други 
инструм
енти 

Хърватска  3.68 % 67.95 % 13.87 % 3.35 % 8.48 % 2.66 % 

Естония 14.5% 2.4 % 11.1% 5.0 % 13.3% 53.7% 0.1 % 

Унгария 4.0 % 68.1 % 13.7 % 10.3 % 3.7 % 0.3 %  

Латвия 24.7 % 75.3 %      

Полша 4.2 % 66.8 % 1.0 % 26.6 % 1.2 % 0.2%  

Словения 29.3 % 49.8 % 17.4 % 2.8 %   0.6% 
 

По отношение на нормативната уредба, доброволните пенсионни фондове подлежат на 

същите видове законови ограничения както задължителните фондове. Ограниченията се отнасят до 

видовете инвестиционни инструменти, в които могат да се инвестират активите на пенсионния фонд, 

дяловото разпределение на инструментите и концентрацията на инвестиции в портфейла на 

пенсионния фонд.  

Ограниченията върху инвестициите на доброволните пенсионни фондове, отнасящи се до 

структурата на портфейла и концентрацията на риск в него, са по-либерални. Причините за това са 

доброволният характер на системата и липсата на гарантирана доходност, която предопределя 

стремежа за избягване на риска в задължителните пенсионни фондове. 

Таблица № 7 

Ограничения върху структурата на портфейла на доброволните пенсионни фондове по 
инструменти и концентрация на риска 

 Акции  Взаимни 
фондове 

Деривати Инвестиции в 
чужбина 

Инвестиц
ионни 
имоти 

Депозити Други 
ограничения 

Чехия  25% (вкл.  
дялове в 
инвестици
онни 
фондове) 

25% (вкл. 
акции) 

 

Не се 
разрешав
ат 

 

Само в страни-
членки на ОИСР
Само в дългови 
инструменти, 
емитирани от 
държавата или 
банка 

За една 
инвестици
я: 
5% 

 

Депозити: в 
една и съща 
банка: 10% 

 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
10% и 20% от 
общата 
номинална 
стойност 

Словакия 20% (вкл.  
дялове в 
инвестици
онни 
фондове) 

20% (вкл. 
акции) 

 

Не се 
разрешав
ат 

 

15% 

 

10% 

 

Депозити: в 
една и съща 
банка: 25%, 
40% 
от 
собствения 
капитал на 
банката  

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
10% 
Депозити: 20%
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Полша Инвестир
ане в 
собствени 
акции: 
Директна 
търговия 
на 
регулиран 
пазар: 5% 
Частично 
търгувани
: 
12,5% 

в един 
фонд от 
затворен 
тип: 2% 

 

Само при 
хеджингов
и 
операции 

 

5% Не се 
разрешав
а 

Депозити: в 
една банка: 
7,5% за група 
и 5% за една 
банка 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
5% 
Облигации, 
заеми, кредити 
или депозити, 
гарантирани 
от държавната 
хазна или нац. 
банка 10% 

Унгария 60% 
(*Регулир
ан пазар: 
10%) 

50% 
В един 
фонд: 
10% 
В едно 
управлява
що 
дружество
: 30% 

Само при 
хеджингов
и 
операции 
или 
арбитраж 

30% 
В страни, които 
не са членки на 
ОИСР: 20% от 
чуждестранните 
инвестиции 
*В акции на 
регулиран 
пазар:10% 
*В корпоративни 
облигации (с 
изкл. на банкови 
емисии): 10% 
*В общински 
облигации:10% 

10% (вкл. 
инвестици
онни 
фондове 
инвестира
щи в 
недвижим
и имоти) 

В една банка 
(вкл. ценни 
книжа 
емитирани от 
банка, но без 
парични 
средства): 
20% 

 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
10% 
*В 
корпоративни 
облигации (с 
изкл. на тези, 
които са 
емитирани от 
банка): 10% 
* В общински 
облигации: 
10% 
В ипотечни 
облигации:25
% 
В репо: само 
пасивно: 20% 
В суап: 10% 

 Акции  Взаимни 
фондове 

Дериват
и  

Инвестиции в 
чужбина 

Инв
ест
ици
онн
и 
имо
ти 

Депозити Други 
ограничения 

Словения 30% (вкл. 
дялове от 
взаимни 
фондове) 
Един 
емитент: 
5% 
Регулиран 
пазар: 5% 
Един 
емитент: 
1% 

Във фонд с 
над 50% от 
активите в 
инструмент
и с 
фиксиран 
доход: 40% 
Във Фонд с 
над 50% от 
активите в 
инструмент
и с 
вариращ 
доход: 30% 

Не се 
разреша
ват 

 

Само за страни-
членки на ЕС и 
ОИСР 

 

30%
едн
а 
инв
ести
ция:
10%

 

Депозити: 
30% 
Една банка: 
10% 
Пари по срочни и 
безсрочни сметки: 
3% 

 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
5% 
Ценни книжа, 
които не се 
търгуват на 
регулирания 
пазар: 10% 
Един емитент: 
1% 
Обезпечени 
заеми: 5%  
един 
заемател: 2% 

Естония Един 
емитент: 
10% 

Един фонд: 
5% 

Само 
при 
хеджинг

Само страни от 
ЕИЗ и страни-
членки на 

20%
Едн
а 

Депозити: 
Една банка: 
5% 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
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ови 
операци
и 

Организация на 
комисиите по 
ценните книжа 
(IOSCO) 
 

инв
ести
ция:
5% 

10% 
Ценни книжа, 
които са 
емитирани или 
гарантирани 
от държавата: 
35% 
Акции или 
дялове, 
емитирани от 
фонд, който е 
част от 
същата група 
като 
управляващот
о дружество: 
50% 

Латвия  Един 
емитент: 
10% и 
10% 
от общо 
емитиран
ите 

Един фонд: 
10% и 10% 
от общо 
емитиранит
е 

Само 
при 
хеджинг
ови 
операци
и 

Валутни 
съотношения 
(„currency 
matching”): 70% 
всяка 
несъответстващ
а валута: 10% 
само за страни 
от ОИСР, ЕС, 
ЕИЗ и 
балтийските 
републики 

15%
Едн
а 
инв
ести
ция:
10%

 

Депозити: 
Една банка: 
25% 

 

За всички 
ценни книжа: 
един емитент: 
Правителстве
на или 
международна
организация: 
35%, банки: 
20%, 
корпорации: 
10%, групи от 
дружества: 
25% 
Ценни книжа, 
емитирани от 
групата, към 
която 
принадлежи 
управляващот
о дружество: 
5% 
Заеми не се 
разрешават 



Съгласно тези изисквания дружествата, управляващи доброволни пенсионни 

фондове, са структурирали портфейлите, представени в Таблица № 8*. 

Таблица № 8 

Структура на портфейлите на доброволните пенсионни фондове 

 Пари по 
срочни 
и 
безсроч
ни 
сметки  

Местни 
държав
ни 
инстру
менти 

Други 
местни 
инструм
енти с 
фиксира
н доход  

Местни 
инструм
енти с 
варира
щ доход

Чуждестра
нни 
инструмен
ти с 
вариращ 
доход 

Чуждест
ранни 
инструм
енти с 
фиксира
н доход 

Инвест
иционн
и 
имоти 

Други 
инстр
умент
и 

Хърватск
а  

31.96 % 33.82 
% 

23.35% 4.41 % 6.45 %   

Чехия 8.8% 49.9% 29.2% 6.2%  4.6% 0.6% 0.7% 

Естония 15.8% 5.8% 26.8% 12.9% 6.7% 31.7%  0.3% 

Унгария 4.8% 68.3% 13.7% 7.3% 4.5% 0.2% 1.4%  

Латвия 34.8%  51.2% 0.3% 5.6% 6.2%  1.9% 

Полша 7.2% 12.1% 54.1% 26.7%     

Словакия  34.6% 40.0% 11.3% 1.3%  7.2% 2.6% 3.0% 

Словения 27.3% 50.5% 18.0% 2.9%    1.2% 
------------- 

*Данните в тази таблица са резултат от проучване на ОИСР, проведено сред регулаторните ограни на 
пенсионни фондове в страни от Централна и Източна Европа, както и последващо изследване на FI-Ad 
Financial Advisory Ltd., реализирано със съдействието на East West Management Institute. Източникът за 
Хърватска е интернет страницата на Hagena, хърватският надзорен орган на пенсионните дружества 
(виж www.hagena.hr). 

Независимо, че са в началото на развитието си. Заедно с това пенсионните системи на 

капиталово-покривен принцип в държавите от Централна и Източна Европа в скоро време трябва 

да се хармонизират с европейските изисквания за инвестиционна дейност и в дългосрочен план 

този фактор до голяма степен ще предопределя инвестициите на пенсионните фондове във 

всички видове ценни книжа. 

Следвайки европейската практика, законовата уредба на частните фондове в страните от 

Централна и Източна Европа създава необходимия административен капацитет – държавни 

регулиращи органи, критерии за минимизиране на риска и оптимизиране на доходността. 

В заключение следва да се подчертае, че независимо от разнообразието на подходите 

и националната специфика, посоката на развитие на социалните реформи в страните от 

Централна и Източна Европа се предопределя от преминаването им към пазарна икономика и 

до голяма степен от перспективата на европейската интеграция. Страните с новосъздадени 
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частни пенсионни фондове прилагат сравнително строги рестрикции по отношение на 

инвестиционния портфейл на фондовете и в частност към инвестициите в чужбина, които 

постепенно трябва да се либерализират. Засега инвестиционната политика на пенсионните 

фондове в страните от Централна и Източна Европа е подчертано предпазлива и е 

ориентирана главно към активи с нисък риск, но и сравнително ниска доходност. 

Обобщение 
• В началото на 90-те години на миналия век страните от централна и Източна Европа 

започват прехода си към пазарна икономика. Този преход се съпътства с рязко 

намаляване на производството и заетостта, значителен дял на т.нар. “сива 

иконимика”,влошаване на демографската структура. В някои страни се разшири достъпа 

до ранното пенсиониране и инвалидните пенсии. Тези процеси се отразяват в 

увеличаване дефицита в обществената осигурителна система. 

• За да се преодолеят тези последствия се започва преминаването към пенсионни схеми на 

капиталовопокривен принцип с дефинирани вноски, като фондовете се управляват от 

частни дружества. Социалното осигуряване се отделя от държавния бюджет, появяват се 

първите доброволни пенсионни фондове, променят се условията за достъп до 

пенсионните системи (възраст, минимален осигурителен стаж, формулата за изчисляване 

на пенсиите), като се повишава пенсионната възраст, ограничават се привилегированите 

работници или се изменя източника за финансиране на техните пенсии. 

• Всички бивши социалистически страни изграждат смесени пенсионни системи като 

задължителната разходопокривна система се съчетава с капиталовопокривни системи – 

втори и трети стълб. В отдселните страни от Централна и Източна Европа се изгражда 

тристълбовия модел на Световната банка, но това се осъществява по различно време и с 

определена специфика. 

• По този начин се създават предпоставки за стабилизиране на пенсионната система, което 

е необходимо условие за интегрирането на тези страни в Европейския съюз. 

• По-важните показатели, по равнището на които може да се заключава за растежа на 

пенсионните фондове са общия размер на активите и съотношението им с брутния 

вътрешен продукт. 

• Особено съществен момент в регулирането на пенсионните фондове е това на техните 

инвестиции. По принцип инвестиционните регулации на доброволните пенсионни фондове 

са по-либерализирани от това на задължителните поради характера на осигуряването. 

Възможните подходи на регулация са прилагане на количествени рестрикции или на 

правилата на “благоразумното инвестиране”. 

• Инвестиционната политика на пенсонните фондове отразява характерните им особености 

като институционални инвеститори и спецификата на тяхното регулиране. Основната цел 
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на портфейлното инвестиране е оптимизиране на съотношението риск-възвращаемост 

чрез подходящо диверсифициране. Етапите на инвестирането при пенсионните фондове 

включват видове активи и избор на конкретни ценни книжа. Върху разпределението на 

активите им оказват влияние редица фактори. Различни са задълженията и 

инвестиционния подход при пенсионните фондове с дефинирани вноски и с дефинирани 

пенсии. 

• Прилаганите инвестиционни ограничения се отнасят до видовете инвестиции, 

количествени ограничения за инвестиране на средствата в даден инвестиционен 

инструмент, ограничения за концентрацията на риск в инвестиционния портфейл, 

инвестиции извън страната, валутни ограничения, изисквания към риск-рейтинга на 

ценните книжа.  

• Някои изисквания за хармонизиране на законодателството на страните кандидатки за ЕС 

в областта на свободното движение на капитали също засягат дейността на частните 

пенсионни фондове.  

 
2.Пенсионната реформа в Чили 
Пенсионният модел на капиталовопокривен принцип е въведен за първи път в Чили и 

повечето от нововъведенията в системата са изпробвани първо именно там.  

Основната цел на чилийската пенсионна система е да осигури на работниците, които 

приключват трудовата си дейност, стабилен доход така, че дохода след пенсиониране да е 

максимално приближен до дохода, който те са заработвали в резултат на активната си 

трудова заетост.  

Чилийската пенсионна система се основава на индивидуалното натрупване на 

средствата. Всяко осигурено лице разполага с индивидуална партида, по която се натрупват 

неговите спестявания в резултат на последователно и редовно внасяне на осигуровки, които 

се плащат от името на осигуреното лице, а също и дохода, който се получава в резултат на 

инвестирането на активите на пенсионния фонд от страна на управляващото дружество. 

Индивидуалната партида включва както задължителните, така и доброволните осигуровки на 

осигуреното лице.  

При приключването на активната си трудова дейност осигуреното лице има право да 

получи обратно натрупаните средства по индивидуалната партида под формата на пенсия 

или друго пенсионно плащане. Ако осигуреното лице не доживее до пенсиониране то неговите 

наследници и други изрично посочени бенефициенти имат право да получат сумата.  

Размерът на пенсията зависи от спестяванията, които са натрупани по 

индивидуалната партида на осигуреното лице, като по този начин съществува пряка връзка 

между личния принос на осигуреното лице и получаваната пенсия.  
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Частните институции, които ръководят пенсионните фондове се наричат пенсионни 

дружества и управляват пенсионната система. Те са акционерни дружества, чиято единствена 

цел е управлението на пенсионни фондове. Обхватът на дейността им включва и други 

дейности, които са тясно свързани с осигуряването на пенсии, изплащането и управлението 

на конкретните плащания, предвидени в закона. Те събират личните осигурителни вноски, 

внасят ги по личната индивидуална партида на всяко осигурено лице и инвестират 

средствата, натрупани в пенсионния фонд изключително в интерес на осигурените лица. 

Пенсионните дружества събират вноските на осигурените лица за пенсии за инвалидност и 

наследствени пенсии, като прехвърлят значителна част от общия размер на вноските на 

осигурените лица на живото-застрахователните дружества, които на свой ред се грижат за 

финансовото обезпечаване на осигурените лица в случай на инвалидност или смърт.  

За управлението на пенсионните фондове пенсионните дружества имат право на 

възнаграждение от осигурените лица. Това възнаграждение се плаща чрез удържането на два 

вида такси: месечна в определен размер и процентна, която се събира от всяка събрана и 

обработена осигурителна вноска. Пенсионните дружества разполагат със свободата да 

определят размера на таксите си, но те трябва да се едни и същи за всички осигурени лица.  

Работниците избират фонда, в който желаят да се осигуряват и могат да се 

прехвърлят в друг фонд винаги, когато пожелаят.  

Въпреки че тази система е изцяло частна и функционира на капиталово-покривен 

принцип (системата не е от смесен тип), държавата играе основна роля в нея, като осигурява 

гаранции и упражнява контрол. Единствените елементи от старата система, които са запазени 

и при новата са задълржителносттта на участието в пенсионната система и фиксирането на 

минималния и максималния дял от дохода, който може да е база за определяне на 

осигурителните вноски. Осигуряването се осъществява чрез сключване на договор за 

управление на средствата. 
 

Мултифондове  
Същността на концепцията за „мултифондовете” (“multifondos”) се изразява в 

това, че едно пенсионно дружество управлява и предлага на осигурените лица да 

избират измежду пенсионни фондове, различаващи се помежду си по структурата на 

инвестиционния си портфейл. Основният разграничителен признак на тези фондове е 

съотношението между инструментите с фиксиран и променлив доход в 

инвестиционния портфейл на пенсионния фонд. По принцип това съотношение е 

едно от определящите за рисковия профил на портфейла, а следователно и за 

неговата доходност. 
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До 1998 г., поради проблеми с гарантираната минимална доходност, която 

предизвиква така наречения „стаден ефект”, всяко пенсионно дружество управлява 

само по един пенсионен фонд, а портфейлите на различните пенсионни фондове са 

твърде хомогенни. В резултат на това, осигурените лица разполагат с много 

ограничен избор на портфейли и инвестиционният им избор е стеснен.  

Този ограничен брой възможности засяга предимно пенсионерите, които са 

избрали планово изтегляне на средства или срочна пенсия, както и осигурените лица 

в предпенсионна възраст, тъй като пенсионните фондове държат значително 

количество от активите си в акции, които постепенно увеличават волатилитета на 

доходността.  

С цел да се избегне тази ситуация през 1999 г. се предлага създаването на 

втори пенсионен фонд, който да се администрира от управляващото дружество и да 

е по-малко рисков от съществуващия. Този „втори пенсионен фонд”, е предназначен 

само за тези осигурени лица, които или вече са пенсионери, или са в предпенсионна 

възраст, тъй като при тях потребността от инвестиционни алтернативи с по-малък 

риск е по-голяма, отколкото при по-младите осигурени лица.  

Тази практика, позната още като въвеждане на “мултифондове”, е въведена до 

края на 2002 г. в Чили, Перу и Мексико, като в най-голяма степен регулациите и 

практиката са развити в Чили.  

Преди законодателното въвеждане на концепцията за множеството пенсионни 

фондове в Чили, вътрешният капиталов пазар в страната и активите на пенсионните 

фондове се развиват възходящо. Правилата за инвестиране са изменяни в насока на 

постепенна либерализация на консервативните инвестиционни рестрикции относно 

обхвата на разрешените инструменти и структурата на портфейла, заложени при 

старта на реформата. Основните тенденции в структурата на инвестиционния 

портфейл на пенсионните фондове в Чили за периода 1982-2004 год., илюстрирани 

на Графика №2 са следните1: 

• Намаляване дела на ценните книжа, емитирани от финансови институции 

за сметка на нарастване дела на корпоративните ценни книжа; 

• Нарастване на инвестициите в чуждестранни ценни книжа; 

• Запазване на съществения относителен дял на държавните ценни книжа; 

 

Фиг. № 2 
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Структура на инвестиционния портфейл на пенсионните фондове в Чили 
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Очевидно е, че очертаните тенденции в структурата на инвестиционните портфейли 

на пенсионните фондове означават по-голяма диверсификация и нарастващо въздействие на 

ценните книжа с променлив доход върху общата доходност на пенсионния фонд.  

Поради факта, че пенсионните фондове трябва да гарантират определено равнище на 

минимална доходност, портфейлите на различните пенсионни фондове са били сходни и на 

практика участниците в тях са имали ограничен инвестиционен избор. По този начин осигурените 

лица не са били достатъчно мотивирани от икономически съображения да преминават от един в 

друг пенсионен фонд. Възможностите за инвестиционен избор са от особено важно значение за 

пенсионерите и за осигурените лица, на които предстои пенсиониране в близка перспектива, тъй 

като пенсионните фондове са имали немалък относителен дял акции в портфейла си, което е 

правопропорционално на колебанията на доходността.  

За решаването на този проблем през 1999 г. в Чили се създава втори пенсионен фонд, 

който също се администрира от управляващото дружество, но е с консервативен портфейл. 

Регламентира се неговите активи да бъдат инвестирани само в инструменти с фиксиран 

доход - местни или чуждестранни, поради което той е с по-нисък риск от съществуващия 

дотогава. Този втори пенсионен фонд е предназначен само за пенсионери и за осигурени 

лица в предпенсионна възраст, тъй като те имат по-ниска склонност към риск.  

През август 2002 г. чилийската пенсионна система се обогатява с възможностите за 

избор на инвестиционен портфейл посредством нормативното въвеждане на концепцията за 
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“мултифондовете”. Характерно за законодателното уреждане е задължаването на всяко 

пенсионноосигурително дружество да учреди и поддържа пенсионни фондове, различаващи 

се по нормативно регламентираната си структура на инвестиционния портфейл, като всеки 

фонд не е юридическо лице, а представлява отделно от пенсионното дружество имущество. В 

това имущество се включват сумите по партидите на осигурените в него лица от 

задължителни и/или доброволни вноски т.е. “мултифондовете” са въведени в Чили както при 

доброволното, така и при задължителното пенсионно осигуряване. Всеки член на фонда може 

да има до пет вида индивидуални капитализиращи се сметки (за задължителни вноски, за 

доброволни вноски, за договорени депозити, доброволна спестовна сметка и спестовна 

сметка за обезщетение). Дава се възможност на осигурените лица по свой избор да 

разпределят салдата по тези сметки в не повече от два вида пенсионни фонда. 

Инвестиционните регулации за всеки вид пенсионен фонд са подробни и отразяват 

предварителните разчети на регулаторния орган за най-вероятния профил на риск и 

доходност за дадена възрастова категория лица, които биха се осигурявали в този фонд. 

Разрешените за инвестиране класове финансови инструменти са държавни ценни книжа, 

акции, издадени от местни емитенти, дялове на инвестиционни фондове, корпоративни и 

ипотечни облигации, депозити в банки, форуърдни сделки и издадени и търгувани извън 

страната ценни книжа. В следващата таблица е показано регламентираното от закона 

разнообразие на портфейлите, които съществуват в Чили и разпределението им по 

възрастови групи.  

Таблица № 9 

Избор на пенсионен фонд според възрастта в Чили2 

 

 

 

Мъже на възраст 

до 55 г. 

Жени на възраст 

до 50 г. 

Мъже на възраст 

56 г. и повече 

Жени на възраст 

от 51 г. и повече 

Пенсионери 

с планово 

изтегляне на 

средства 

Макс/мин ограничения 

за инвестиции в 

инструменти с 

променлив доход 

Фонд A има няма няма 80/40 

Фонд Б има има няма 60/25 

Фонд В има има има 40/15 

Фонд Г има има има 20/5 

Фонд Д има има има 0/0 

Фонд В е изборът, при който относителното разпределение на инвестициите на активите 

на пенсионния фонд е такова, каквото е било, когато пенсионното дружество е управлявало само 

един пенсионен фонд.  

------------------------------ 
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2International Federation of Pension Fund Administrators (FIAP), Pension Reforms:results and 

Challenges, December, 2003, pp. 44 

Нормативното установяване на посочената различна портфейлна структура обаче се 

предхожда от симулативно изследване на съотношението максимални/минимални ограничения 

на инвестициите с променлив доход въз основа на данни за периода януари 1990 - декември 2001 

г. Изследването е показало, че с относителното нарастване на по-рисковите ценни книжа 

(акциите) в общия обем на портфейла, се увелричават както най-високата месечна доходност, 

така и броя на месеците с отрицателна доходност. Заедно с това броя на месеците с 

положителна доходност расте с ограничаването на риска и доходността на портфейла . 

Практическото въвеждане на “мултифондовете” стартира с предоставянето на 

осигурените лица на определен период от време, в рамките на който те трябва да направят своя 

избор измежду фондовете от А до Д, като това е избор по същество на типа портфейл, в който 

желаят да бъдат инвестирани техните средства. От всички осигурени лица приблизително 

половината са избрали Фонд В, за който инвестиционните ограничения, са такива, каквито са 

действали до въвеждането на “мултифондовете” в Чили. До 2004 г. около 38% от осигурените 

лица са предпочели по-агресивните инвестиционни портфейли, които се предлагат от Фондове А 

и Б, а 13% са избрали комбинациите от съотношението нисък риск-ниска доходност на фондовете 

Г и Д. С течение на времето в Чили се наблюдава тенденция към засилване на участието във 

фондовете А и Б. Високият процент от пасивни осигуряващи се, които не са избрали фонд 

измежду мултифондовете се обяснява с нерешеният проблем за информираността на 

населението и разкриването на информация.  

В резултат на прилагането на “мултифондовете” в структурата на портфейлите на 

пенсионните фондове към 2004 г. настъпват следните по-важни промени: нарастват инвестициите 

в корпоративни инструменти, като най-значително е увеличението на инструментите с променлив 

доход; ограничават се вложенията в банкови депозити; инвестициите в чужбина нарастват над 2 

пъти главно в резултат на инвестиции в инструменти с променлив доход.  

Според нормативните ограничения е и фактическата пропорция на ценните книжа с 

фиксиран доход и тези с вариращ доход спрямо общия размер на активите на пенсионния фонд, 

което е илюстрирано на Фиг.3 
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Фиг.3  
Относителен дял на инвестиции в акции от активите на пенсионния фонд 

 
Следващото графично изображение илюстрира при тази обща структура на 

портфейлите на отделните фондове какво е съотношението риск-доходност за периода 

27.09.2002 г. до 31.03. 2004 г. 

Фиг. 4 

Съотношение риск-доходност 

 
От графиката е ясно, че фондовете А и Б, които включват в портфейлите си ценни 

книжа с най-голяма ценова еластичност измежду възможните пенсионни фондове се 

отличават и с най-значителен дял инвестиции в чуждестранни ценни книжа в сравнение с 

останалите фондове, което се вижда и от следващата графика.  

 

Фиг.5 

 

Доходност 
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Инвестиции в чужбина (в % от активите на пенсионния фонд към март 2004) 

 

Като правило инвестициите извън страната са средство за постигане на по-висока 

степен на диверсификация на специфичния за страната инвестиционен риск. По този начин 

„по-активните” пенсионни фондове се стремят да компенсират колебанията в цените на 

акциите и така да ограничат общия риск на портфейла и да увеличат сигурността на 

натрупаните средства.  

 Новата възможност, която се предлага от мултифондовете, очевидно дава шанс за 

потенциални печалби за осигурените лица. Те вече могат да определят портфейла съгласно 

личните си предпочитания и толерантност към риска. Възможни са и ползи, свързани с 

диференциацията на продуктите. Тази диференциация води до повече конкуренция, която на 

свой ред е здравословно явление за индустрията и е в интерес на осигурените лица.  

Основното предизвикателство пред пенсионната индустрия и надзор в Чили е 

подобряването на информираността на населението и разкриването на информация. 43% от 

активно осигуряващите се лица вече са избрали фонд от мултифондовете. Въпреки това 

висок процент от осигуряващите се остават пасивни. Причините за това пасивно отношение 

може да са в пълната или частична липса на информация, неспособността да се разбере 

разкриваната информация или безполезността на тази информация.  

 Резултатите от пенсионната реформа в Чили се считат за изключително позитивни от 

социално-икономическа гледна точка. След 15 години опериране на новата система пенсиите 

са между 50% и 100% по-високи.  

Ресурсите, които са акумулирани в частните фондове са значителни и съставляват 

около 40% от БВП на Чили.Вътрешният капиталов пазар повиши ефективността си и на него 

пенсионните фондове в най-големите играчи. Реформата оказа положително влияние и на 

трудовия пазар.  
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ОБОБЩЕНИЕ 

• Пенсионното осигуряване в Чили до 1980 год. се осъществява на разходопокривен 

принцип. Демографските проблеми, свързани със застаряване на населението се 

изтъкват като основна причина за предстоящите финансови проблеми пред системата и 

като обуславящи необходимостта от радикална реформа. 

• Основните белези на Чилийският пенсионен модел се изразяват в няколко основни 

направления. Задължителност на участието на всеки работещ, чиито осигурителни вноски 

постъпват в негова лична сметка. Пенсионният фонд не се управлява от държавата, а от 

частни пенсионни д9ружества. Пенсионните фондове се конкурират по качество на 

обслужването, доходност от инвестирането на средствата и разходите по 

администрирането на фонда. Размерът на пенсията се определя от натрупаните средства 

от вноски и доходността от тяхното инвестиране. Възможно е ползване на данъчно 

облекчение при определен размер на вноските спрямо трудовия доход. 

• Работниците имат право да избират свободно фонда, в който желаят да участват, могат 

да получат средствата си преди навършване на определената възраст за пенсиониране, 

да изберат вида на пенсията си. 

• Поради необходимостта да се увеличат възможностите за избор на рисков профил на 

инвестиционния портфейл в зависимост от толерантността към риска, през 2002 год. в 

Чили стартира прилагането на нормативна уредба, даваща възможност за избор на фонд 

с избрана структура на инвестиционния портфейл. 

• Социално-икономическите резултати от радикалната Чилийска реформа в пенсионното 

осигуряване се считат за положителни, поради въздействието й върху размера на 

пенсиите, ефективността на капиталовия пазар в страната, трудовия пазар и др. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Кои са факторите, обусловили необходимостта от реформи в социалната сфера в 

страните от Централна и Източна Европа? 

2. Какви са демографските и икономическите условия, при които се провеждат социалните 

реформи в Централна и Източна Европа? 

3. Опишете макроикономичедската среда, в която се провеждат реформите. 

4. Посочете общите мерки, предприети от всички страни от Централна и Източна Европа в 

сферата на социалното осигуряване. 

5. Характеризирайте осъществените промени в системата на на пенсионното осигуряване в 

страните от Централна и Източна Европа. 

6. Кои са основните показатгели за равнището на развитие на една пенсионна система? 
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7. Какъв тип системи на социално осигуряване се изгражда и защо? Какви са аргументите за 

това? 

8. От какво се дефинира инвестиционната политика на пенсионните фондове? 

9. Каква е целта на портфейлното инвестиране и кои са етапите на инвестирането на 

активите на пенсионните фондове? 

10. Избройте факторите, които влияят върху инвестиционния подход и разпределението на 

активите при пенсионните фондове с дефинирани пенсии. 

11. Посочете факторите, дефиниращи инвестиционния подход и структурата на портфолиото 

при пенсионните фондове с дефинирани вноски. 

12.  Защо се налагат инвестиционни ограничения при влагането на средствата на 

пенсионните фондове в различни видове активи? 

13. Какви са причините за прилагане на различни инвестиционни рестрикции по отношение на 

задължителните и на доброволните пенсионни фондове? 

14. Посочете групите инвестиционни рестрикции, които се налагат при инвестирането на 

средствата на пенсионните фондове. 

15. С какво се характеризират инвестиционните ограничения при задължителните пенсионни 

фондове? 

16. Какви инвестиционни ограничения се прилагат относно доброволните пенсионни 

фондове? 

17. Какви са начините за ограничаване на инвестициите в чужбина? 

18. Какви са тенденциите в измененията на структурата на портфейлите на пенсионните 

фондове и кои са обуславящите ги фактори? 

19. Какви са демографските и икономическите условия, при които се провеждат пенсионната 

реформа в Чили? 

20. С какво се характеризира нововъведената пенсионна система в Чили през 1980 год.? 

21. Какъв тип система на пенсионно осигуряване се изгражда и защо? Какви са аргументите 

за това? 

22. Кое обуславя появата на така наречените мултифондове? 

23. Какво представляват мултифондовете в чилийската пенсионна система? 

24. Каква е структурата на инвестициите на мултифондовете. 

25. Какви са резултатите от прилагането на мултифондовете и какви са възможните 

проблеми. 
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ТЕМА 7: ФОНДОВЕ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Ключови думи:държавно обществено осигуряване, обхват на лицата, осигурителни 

фондове, бюджет на държавното обществено осигуряване, минимален и максимален размер 

на осигурителния доход, определяне на осигурителен стаж, право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст, определяне на пенсии 

 

Съвременната система на социалното осигуряване в България функционира в 

сегашния си вид от началото на 2000г. и се основава на развитието на т.нар. три стълба. 

Първият стълб на пенсионната система – Държавната пенсионна система функционира на 

разходопокривен принцип, при който от осигурителните вноски на работещото население се 

изплащат пенсиите на лицата в пенсионна възраст.Вторият стълб е допълнителното 

задължително осигуряване в осигурителни фондове, управлявани от лицензирани акционерни 

дружества.Третият стълб представлява допълнителното доброволно осигуряване в 

осигурителни фондове, управлявани от лицензирани акционерни дружества. В настоящата 

тема ще разгледаме фондовете за държавно обществено осигуряване в нашата страна. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да определяте обхвата на обществените отношения, които държавното 

обществено осигуряване регулира;  

• Да посочвате основните принципи, въз основа на които се осъществява 

държавното обществено осигуряване; 

• Да посочвате обхвата от тези лица, които са задължително осигурени за 

всички социални рискове по силата на действащата нормативна уредба; 

• Да посочите размерите на осигурителните вноски за фондовете на 

държавното обществено осигуряване; 

• Да определяте дохода върху който се дължат осигурителни вноски и начина 

на определяне на осигурителния стаж; 
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• Да очертавате правата на осигурените за всички социални рискове лица; 

• Да описвате как се формират отделните фондове на Държавното обществено 

осигуряване и направленията, в които се разходват; 

• Да посочвате видовете пенсии, които се изплащат от Държавното обществено 

осигуряване. 

 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) урежда обществените отношения, 

свързани с рисковете общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, 

майчинство, безработица, старост и смърт. То предоставя обезщетения, помощи и пенсии при 

настъпване на отделните осигурителни случаи - временна неработоспособност и временна 

намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт. 

Принципите, въз основа на които се осъществява ДОО, са задължителност и 

всеобщност на осигуряването, солидарност и равнопоставеност на осигурените лица, 

социален диалог при управлението на осигурителната система и фондова организация на 

осигурителните средства. 

В зависимост от обхвата на задължително осигурените социални рискове, за които 

подлежат на задължително осигуряване, осигурените лица са обособени в три групи – 

осигурени за всички социални рискове, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за 

трудова злополука и професионална болест и осигурени за инвалидност поради общо 

заболяване, за старост и смърт. 

За осигурените за всички осигурени социални рискове вноските се внасят за 

фондовете на държавното обществено осигуряване “Пенсии”, “Общо заболяване и 

майчинство”, “Трудова злополука и професионална болест” и “Безработица”. 

Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по Кодекса за 

социално осигуряване (КСО) са: работниците и служителите, наети на работа за повече от пет 

работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, 

от начина на заплащането и от източника на финансиране. държавните служители, съдиите, 

прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните 

служители;кадровите военнослужещи, държавните служители по Закона за Министерството 

на вътрешните работи(ЗМВР) и държавните служители по Закона за изпълнение на 

наказанията (ЗИН);членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи 

възнаграждение в кооперацията;лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов 

договор както и изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества. 

Лицата, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и 

работещите без трудови правоотношения в кооперациите, не се осигуряват за безработица; 
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 Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не 

повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за 

инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. 

 Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за 

смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 

дейност и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или 

съдружници в търговски дружества. 

 Вноските могат да се внасят от осигурител (всяко физическо лице или юридическо 

лице, коeто има задължение по закон да внася осигурителни вноски за други физически лица) 

или от самоосигуряващ се (физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски 

изцяло за своя сметка).  
Размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО се определят за всеки 

от фондовете със закон и се отнасят за съответната календарна година. Те се диференцират 

според обхванатите социални рискове и се разпределят в определена пропорция между 

осигурителите и осигурените.  

Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените лица и 

тенденцията на изменението на това съотношение е осигурителната вноска да се разпределя 

по равно между двете страни. За 2006 г. осигурителните вноски се разпределят между 

осигурителите и осигурените лица в съотношение 65:35.За 2007 год. тази пропорция е 60:40, 

за 2008 год. – тя е 55:45, а за 2009 и следващите години - 50:50.По този начин осигурителите 

ще внасят по-малко за осигурените лица и се смята, че това би следвало да стимулира 

работодателите да наемат нови работници и служители от една страна, а от друга страна 

осигурените лица трябва да се чувстват все по-отговорни в процеса на задължителното 

обществено осигуряване. 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено 

осигуряване, наричан осигурителен доход, включва всички възнаграждения и други доходи от 

трудова дейност. Със Закона за бюджета на ДОО се определят максимален и минимален 

месечен размер на осигурителния доход през календарната година, минималният месечен 

размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и основните икономически 

дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен 

размер на осигурителния доход за календарната година, както и максималния осигурителен 

доход за тях. Основните икономически дейности се определят от Националната 

класификация на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически 

инсттитут и съгласно икономическите дейности, посочени в закона, с който се приема 

бюджета на ДОО. По смисъла на Националната класификация на икономическите дейности, 

икономическата дейност е категория, в която са групирани относително еднородни 
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производства и услуги. В посочената класификация всяка икономическа дейност е 

класифицирана в пет нива – сектор, подсектор, раздел, група и клас. 

Минималният месечен размер на осигурителния доход по основни икономически 

дейности и квалификационни групи професии се определя в Приложение 1 към Закона за 

бюджета на Държавното обществено осигуряване. Определя се размера на минималния 

осигурителен доход за съответния клас квалификационна група професии.  

Брутното трудово възнаграждение, върху което се дължат осигурителни вноски за 

изпълнителите по договори за управление и контрол и за работещите без трудово 

правоотношение са получените възнаграждения, след намаляването с нормативно 

признатите разходи, но не по-малко от минималния осигурителен доход, определен по 

икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния 

месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за работниците и 

служителите, работещи по трудови правоотношения се внасят върху брутното трудово 

възнаграждение. В последното не се включват сумите за социални разходи, върху които са 

внесени или дължими осигурителни вноски. Средствата за социални разходи, давани 

постоянно или периодично на работниците и служителите в пари или в натура, също се 

включват в осигурителния доход, върху който се дължат вноски за ДОО. 

Регистрираните като упражняващи свободна професия или занятчийска дейност и 

тези, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или 

съдружници в търговски дружества, които се наричат още самоосигуряващи се лица, се 

осигуряват задължително върху избран от тях осигурителен доход между минималния и 

максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за 

съответната година. Минималният месечен размер на осигурителния доход за 

самоосигуряващите се лица за 2006 год. е 220 лв. Вноските на самоосигуряващите се внасят 

месечно като авансови, а окончателният размер на осигурителния доход на тези лица и 

съответно на осигурителните им вноски се определя за всяка календарна година въз основа 

на годишната им данъчна декларация.  

Минималният месечен размер на осигурителният доход за регистрираните земеделски 

производители и тютюнопроизводители за 2006 год. е дефиниран на 110 лв, а за тези от тях, 

които упражняват земеделска дейност – той е 55 л.в 

Елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни 

вноски в ДОО са определени със специална наредба. 

Независимо от начина на внасяне на осигурителните вноски те се превеждат 

едновременно с изплащането на възнаграждението или на част от него. За 

самоосигуряващите се лица срока за внасяне на дължимите суми е до всяко 10-то число на 

месеца, следващ месеца, за който те се дължат. 
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 Осигурителният стаж е важен елемент на държавното обществено осигуряване и се 

изчислява в часове, дни, месеци и години.  

За осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са работили при пълното 

законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски 

върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за 

съответната професия. В случаите, когато лицето е работило при непълно работно време, 

осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. За 

членовете на кооперации и работещите по граждански договор осигурителният стаж е 

времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от 

минималната работна заплата за страната. За лицата, работещи по договори за управление и 

контрол за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими 

осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход. 

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на 

платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за 

временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, на неплатения отпуск до 

30 работни дни през една календарна година, времето, през което лицето е получавало 

обезщетение за безработица. 

За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето на обучение на лицата, 

завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни 

вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 

Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от 

срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. 

 Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да изпълняват 

задълженията си по трудовото или служебното си правоотношение, и продължава през 

времето, през което са изпълнявали задължението си по тези правоотношения т.е. до 

прекратяването им. 

 Осигурените за всички осигурени социални рискове лица имат право на: 

- парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо 

заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение, 

гледане на болен или на член от семейството, трудоустрояване, бременност и раждане, 

отглеждане на малко дете и др. 

- парични помощи за инвалидност поради общо заболяване; профилактика и 

рехабилитация; 

- обезщетения за безработица; 

- пенсии за: осигурителен стаж и възраст;инвалидност поради трудова 

злополука или професионална болест;инвалидност поради общо заболяване. 
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Те имат за цел да осигурят средства за издръжка на определени категории лица, 

които са загубили тграйно работоспособнростта си поради настъпване на риска “старост” или 

риска “инвалидност” и са придобили определено количество осигурителен стаж. Пенсиите за 

нетрудова дейност имат за цел предоставяне на средства за издръжка при наличие на 

конкретно определени условия. 

При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право 

на еднократна помощ и на наследствена пенсия. 

  Осигурените за трудова злополука или професионална болест лица имат право на 

парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или 

професионална болест, санаторно-курортно лечение, пенсия за инвалидност поради трудова 

злополука или професионална болест. 

При смърт на осигуреното лице, която е в причинна връзка със злополуката или 

професионалната болест, съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на 

еднократна помощ и на наследствена пенсия. 

 Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат 

право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането. 

 При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право 

на еднократна помощ и на наследствена пенсия. 

 Правото на пенсия за всеки вид е обусловено от различни предпоставки, които 

зависят от характера на пенсията – дали тя се основава на осигуряването на лицата или пък 

се отпуска без оглед на това, дали те са били осигурени. Задължителното пенсионно 

осигуряване включва както пенсиите, свързани с трудовата дейност (пенсии за осигурителен 

стаж и възраст и пенсии за инвалидност поради общо заболяване и поради трудова злополука 

и професионална болест), така и пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсии за военна 

инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии, пенсии за особени заслуги 

и персонални пенсии). 

 Най-висок относителен дял в осигурителната система имат пенсиите за осигурителен 

стаж и възраст. Техните субекти са осигурените лица, а условията за пенсиониране за всички 

категории лица са еднакви (с изключение на офицери, сержанти, кадрови военнослужещи и 

др.). Тези пенсии се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването. 

 Пенсиите, свързани с трудова дейност, се изплащат от фонд “Пенсии” и фонд 

“Трудова злополука и професионална болест”, като приходите по тези фондове се набират 

главно от осигурителните вноски на оисигурители, осигурени и самоосигуряващи се лица, а 

разходите за изплащане на пенсиите, за които не са правени осигурителни вноски, и за 

индексациите, компенсациите и добавките към тях са за сметка на републиканския бюджет, 

като тези пенсии се плащат от фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”. 
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Особено важно е да се подчертае, че за разлика от други плащания правото на пенсия 

не се погасява по давност т.е. то може да бъде упражнено от носителя му в неограничен срок 

от време. 

 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 

възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът 

от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за 

жените.От 31 декември 2000 г. възрастта по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща 

календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане на 63 години за мъжете и 60 

години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се 

увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените. От 31 декември 2004 г. сборът от 

продължителността на осигурителния стаж и възрастта за жените по ал. 2 се увеличава от първия 

ден на всяка следваща календарна година с една до достигане на 94.В случай, че сборът от 

продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от изискуемия, право на 

пенсия се придобива при 15 години осигурителен стаж, от които 12 години действителен стаж и 

навършване на 65-годишна възраст за мъжете и жените. 

 Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от 

възрастта им, при 25 години трудов стаж, от които две трети да са действително изслужени на 

кадрова военна служба. 

 Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, 

от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по един процент за 

всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците 

осигурителен стаж. 

 Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният 

осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на 

пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. 

 Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са 

внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 

години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след 

тази дата до пенсионирането му. 

 За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят: 

- съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода 

до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период; 

- съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода 

след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период. 

 Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от горните съотношения се 

умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените 

произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода. 
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 Размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст има минимален размер и 

той се изразява в съотношение със социалната пенсия за старост. 

 Осигурените лица имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно 

или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.Пенсия за 

инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност и се 

отпуска за срока на инвалидността. Следователно основната предпоставка за отпускане на 

този вид пенсии е инвалидността, независимо това дали тя е породена от общо заболяване 

или от трудова злополука или професионална болест.  

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като 

доходът, от който се изчислява пенсията се умножи със сумата, образувана от:по един 

процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента 

за месеците осигурителен стаж. Доходът, от който се изчислява размера на пенсията за 

инвалидност поради общо заболяване се определя като средномесечния осигурителен доход 

на страната се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Индивидуалния коефициент 

на лицето на свой ред се дефинира на база на съотношение между средномесечниуя 

осигурителен доход на лицето и средномесечната работна заплата за страната, което 

съотношение се умножавапо броя на месеците, за които то е установено. Пенсиите за 

инвалидност на лицата, навършили възрастта, изискуема за пенсия за осигурителен стаж и 

възраст се отпускат пожизнено. 

 Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с някои изключения.

 Наследствената пенсия е институт на осигурителното право и се отпуска на членовете 

на семейството на осигуреното лице след неговата смърт. Тя е предназначена да осигури 

доход на онези, които са били издържани приживе от наследодателя. Наследствената пенсия 

не е част от наследството на починалото лице. Не могат да приеминават в наоследствени 

пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост, социалните пенсии за 

инвалидност, пенсиите за особени заслуги, персоналните пенсии т.е. не могат да преминават 

в наеследствени пенсиите, които не са своързани с трудова дейъност. Право на 

наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите. Наследствената 

пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице 

в зависимост от броя на наследниците. Минималният размер на наследствената пенсия не 

може да бъде по-малък от 90 на сто от социалната пенсия. 

 Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а 

след навършването й, ако учат - за срока на обучението, както и за времето, през което са на 

наборна военна служба, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над 

тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. 
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 При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на 

личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, 

която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.  

Субекти на пенсиите, несвързани с трудова дейност, са различни категории лица и 

за да се отпуснат те не е необходимо наличие на осигурително правоотношение, а наличие на 

определени юридически факти. Освен това от пенсиите, несвързани с трудова дейност може 

да се онаследява само пенсията за военна инвалидност.  

Пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се изплащат от ДОО са: 

• пенсия за военна инвалидност; 

• пенсия за гражданска инвалидност; 

• социална пенсия за старост; 

• социална пенсия за инвалидност; 

• пенсия за особени заслуги, която се отпуска за особени заслуги към държавата и 

нацията от Народното събрание по предложение на Министерския съвет); 

• персонални пенсии по решение на Министерският съвет.  

Средствата за изплащане на пенсиите, несвързани с трудова дейност, са за сметка на 

републиканския бюджет. 

Съществен въпрос на осигурителното законодателство е този за това колко пенсии могат 

да получават лицата едновременно. Този казус се нарича още въпрос за съвместимостта на 

пенсиите и от неговото решаване се определя до голяма степен прилагането на принципа за 

социална справедливост. Общото правило е, че не могат да се получават едновременно 

следните пенсии: лична пенсия за стаж и възраст и наследствена пенсия за стаж и възраст; лична 

или наследствена пенсия за стаж и възраст и лична или наследствена пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване; лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и надледствена 

пенсия за инвалидност поради общо заболяване; социална пенсия за старост, персонална пенсия 

и пенсия за особени заслуги с друг вид пенсия. Законодателят е предвидил при право на повече 

от една пенсия лицето получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от 

останалите. 

Към пенсиите се изплащат и много добавки, които не са свързани пряко с трудовата 

дейност на осигуреното лице – добавка за чужда помощ, добавка от пенсията на починал 

съпруг/а и др.  

При определени условия пенсиите се прекратяват, преизчисляват и осъвременяват. 

Осъвременяването се извършва при нарастване на осигурителния доход за страната и 

индекса на потребителските цени през предходната календарна година.Конкретният 

механизъм, който е възприет в законодателството е,пенрсиите, отпуснато до 31 декември на 

предходната година да се осъвременяват ежегодно от 1 януари с процент, равен на сбора от 
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50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските 

цени през предходната календарна година.  

 При временна неработоспособност и трудоустрояване осигурените лица имат 

право на следните обезщетения: 

- парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради 

временна неработоспособност; 

- обезщетения за майчинство; 

- право на обезщетение при бременност и раждане,при отглеждане на малко дете и др. 

 Размерът на паричното обезщетение за безработица на безработните лица е 60 на 

сто от средномесечния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими 

осигурителни вноски за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително 

осигуряване за всички осигурени социални рискове, и не може да бъде по-малък от 

минималния и по-голям от максималния размер на обезщетението за безработица. 

 Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят 

ежегодно със Закона за бюджета на ДОО.За 2006 год. минималният размер на обезщетението 

за безработица е 90 лв, а неговият максимален размер – 160 лв. 

 Държавното обществено осигуряване представлява система на акумулиране и 

разпределение на средства.Набирането и разходването на тези средства се извършва в и от 

осигурителни фондове. 

Средствата на ДОО се обособяват в следните осигурителни фондове: фонд 
"Пенсии", фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", фонд "Трудова злополука и 
професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица". 
Бюджетирането на тези фондове е конкретно законово регламентирано както по отношение на 

приходите, така и по отношение на разходването на средствата. 

 Средствата по фонд "Пенсии" се набират от: 

- осигурителни вноски от осигурители, осигурени и самоосигуряващи се лица; 

- осигурителни вноски и приходи, предвидени в други закони, за осигуряване за 

инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт; 

- суми от държавния бюджет и суми от бюджета на съдебната власт; 

- трансфери от републиканския бюджет, субсидии, предвидени в Закона за 

бюджета на ДОО; здравноосигурителни вноски за пенсионери; 

- такси, определени с тарифа на Министерския съвет; 

- лихви, дивиденти, дарения и завещания. 

 Средствата по фонд "Пенсии" се разходват за: 

- изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност 

поради общо заболяване, наследствени пенсии, както и за индексации, компенсации и и 

добавките към тях; 
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- здравноосигурителни вноски за пенсионери. 

Средствата по фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват за 

изплащане на: 

- пенсии за военна инвалидност,пенсии за гражданска инвалидност; 

- социални пенсии за старост и за инвалидност; 

- пенсии за особени заслуги,персонални пенсии; 

- добавки към пенсиите на ветераните от войните и към пенсиите по Закона за 

политическа и гражданска реабилитация;  

- индексации и компенсации към пенсиите и добавките.  

Средствата по фонд "Трудова злополука и професионална болест" се разходват за: 

- изплащане на парични обезщетения, пенсии и помощи и за тяхното 

осъвременяване, индексиране и компенсиране; 

- мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните 

болести и др. 

 Средствата по фонд "Общо заболяване и майчинство" се разходват за: 

- изплащане на парични обезщетения и помощи и за тяхното осъвременяване, 

индексиране и компенсиране; 

- финансиране на дейности за намаляване на общите заболявания. 

 Приходите за фонд "Безработица" се набират от осигурителни вноски, целеви суми 

от държавния бюджет, лихви, дивиденти,дарения и завещания. Средствата от фонда се 

разходват за изплащане на обезщетения за безработица, обезщетения по Закона за 

отбраната и въоръжените сили на България и здравноосигурителни вноски за безработните. 

Определените със Закона за Държавното обществено осигуряване размери на 
осигурителните вноски по фондовете на ДОО за 2007 год. са следните:  

1. за фонд "Пенсии": 
а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 23 на сто; 
б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 18 на сто; 
в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска 

по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на сто; 
г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите 

по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по буква "а" или "б", увеличена с 3 
пункта; 

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто; 
3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - по групи основни 

икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната вноска е за сметка на 
осигурителя; 

4. за фонд "Безработица" - 3 на сто. 
Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка 

на осигурителя. 
Вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"е в размер 

0,5 на сто. 
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 Временно свободните средства по фондовете на ДОО се влагат по депозитни сметки в 

Българската народна банка или за придобиване, на първичния пазар или чрез Министерството на 

финансите, на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство. За да се 

гарантира финансовата стабилрност на системата на държавното обществено осигуряване в 

неговия бюджет се предвижда при временен недостиг на средства във фондовете на държавното 

обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет 

или от други сметки и фондове със социално предназначение, до размера на едномесечните 

осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите. 

 Държавната политика по държавното обществено осигуряване се разработва, 

координира и провежда от Министерството на труда и социалната политика.  

 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Държавното обществено осигуряване е първия стълб на съвременната 

социалноосигурителна система в нашата страна. То обхваща рисковете общо заболяване, 

трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт. 

Заедно с това то предоставя обезщетения при временна нетрудоспособност и временно 

намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт. 

• Провеждането на държавното обществено осигуряване е подчинено на принципите за 

солидарност и равнопоставеност на осигурените лица, задължителност и всеобщонст на 

осигуряването, социален диалог при управлението и фондова организация на средствата. 

• Осигурените лица могат да се групират в зависимост от обхвата на задължително 

осигурените социални рискове на лица, осигурени за всички социални рискове, на лица, 

осигурени за инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и 

на лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. 

• Осигурителните вноски се внасят от осигурител или от самоосигуряващото се лице. 

Техните размери се определят за всяка календарна година със Закона за бюджета на 

ДОО. С последния се определят и границите –минимална и максимална, на месечния 

размер на осигурителния доход за календарната година. Тези граници са диференцирани 

според икономическата дейност и квалификационната група на заетите. 

• Осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат дейността си по трудово или 

служебно правоотношение и продължава до прекратяването й. Времето, което се зачита 

за осигурителен стаж в повечето случаи се свързва с направените осигурителни вноски. 

• Осигурените за всички осигурени социални рискове лица имат право на парични 

обезщетения, парични помощи и пенсии.Основните видове пенсии, които се изплащат са 

тези, свързани с трудова дейност и тези, които не са свързани с трудова дейност. 

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя въз основа на 
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формула, отразяваща осигурителния стаж, средномесечния осигурителен доход за 

страната и индивидуалния коефициент на лицето. 

• Пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии се отпускат при наличие на точно 

определени условия. 

• Фондовата организация на ДОО се изразява в това, че средствата събирани в държавното 

обществено осигуряване се обособяват във фондовете “Пенсии”, “Пенсии, несвързани с 

трудова дейност”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и 

майчинство” и “Безработица”. Всеки един от тези фондове има своите приходоизточници и 

се разходва в строго определени направления. 

 
ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Като каква може да се определи системата на социално осигуряване в България от гл.т. 

на формите на финансова организация на осигурителните фондове? 

2. Очертайте обществените отношения, които са в обхвата на държавното обществено 

осигуряване. 

3. Кои са принципите, въз основа на които се осъществява държавното обществено 

осигуряване? 

4. Очертайте групите, в които се обособяват осигурените лица според обхвата на 

задължително осигурените социални рискове. 

5. Кои са лицата, които са задължително осигурени за всички социални рискове съгласно 

Кодекса за социално осигуряване? 

6. На каква база се изчисляват осигурителните вноски в държавното обществено 

осигуряване? 

7. Какво представлява и как се изчислява осигурителният стаж ? 

8. Кога възниква задължението за осигуряване в държавното обществено осигуряване? 

9. Какви са правата на осигурените за всички осигурени социални рискове? 

10. Какви видове пенсии се отпускат от държавното обществено осигуряване?Посочете 

особеностите им. 

11. Как се определя размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст? 

12. На каква база се определят инвалидните пенсии за общо заболяване? 

13. Кои са условията, при наличието на които осигуреното лице придобива право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст? 

14. Какви пенсии, несвързани с трудова дейност се изплащат от държавното обществено 

осигуряване? 

15. Посочете осигурителните фондове, в които се обособяват фондовете на държавното 

обществено осигуряване, източниците за набирането им и направленията на 

разходването им. 
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ТЕМА 8: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Ключови думи: здравно осигуряване, здравноосигурителна вноска, здравноосигурителна 

премия, Национална здравноосигурителна каса, районни здравноосигурителни каси, 

национален рамков договор, пакет здравни дейности, медицинска дейност 

 

Системата на здравното осигуряване е един от “поясите” за социална защита на 

населението. То се осъществява в две форми – задължително и доброволно. 

Задължителното здравно осигжуряване е приоритет на държавата, която е гарант за 

спазването на осигурителните права на всички граждани. 

Здравна дейност е всяка дейност, насочена към опазване, поддържане и 

възстановяване на здравето. Здравното осигуряване е дейност по набирането на 

здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните 

средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, 

предвидени в този закон, в Националния рамков договор и в договорите по доброволно 

здравно осигуряване. Здравното осигуряване в Република България и свързаните с него 

обществени отношения се уреждат със Закона за здравното осигуряване. 
 

 След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да определяте обхвата на обществените отношения, които задължителното 

здравно осигуряване регулира;  

• Да посочвате основните принципи, въз основа на които се осъществява 

задължителното здравно осигуряване; 

• Да посочвате обхвата от тези лица, които задължително се осигуряват за 

здраве по силата на действащата нормативна уредба; 
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• Да посочите кога възникват задълженията за задължително здравно 

осигуряване и правата, свързани с него; 

• Да очертавате обхвата на предоставяната медицинска помощ; 

• Да посочвате как се определя и внася задължителната здравноосигурителна 

вноска; 

• Да посочвате институционалната структура на задължителното здравно 

осигуряване; 

• Да разграничавате източниците на приходите и направленията на разходване 

на средствата на НЗОК; 

• Да характеризирате съдържанието на Националния рамков договор и на 

информационната система на НЗОК; 

 

 Задължителното здравно осигуряване е дейност по набирането на средства от 

задължителни здравноосигурителни вноски, определени със закон, осъществявано от 

Националната агенция за приходите (НАП), тяхното управление и разходване за 

здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси 

(РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.Средствата се натрупват в общ фонд и 

пазара в задължителното здравно осигуряване не е диференциран между повече 

участници. По този начин се постига икономия от мащаба и по-лесно се постига 

балансираност между фонда и взаимоотношенията с изпълнителите на здравните 

услуги, които са обединени от съсловните организации на лекарите и стоматолозите. 

Основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК са определени 

по вид и обхват дейности, по отделни специалности, дейности за лечение на определени 

заболявания или на група заболявания, които са достъпни за всички здравноосигурени 

лица в обем, при условия и по ред, определени в Националния рамков договор. 

Принципите, на базата на които се осъществява задължителното здравно 

осигуряване са:  

• Задължително участие при набирането на вноските  

Това е най-характерният принцип за съвременните социалноосигурителни системи, 

който гарантира набирането на приходи от вноски от всички граждани в държавата. 

• Участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК 

Националната здравноосигурителна каса е обществена организация. 

Трипартизмът "работодатели, държава и осигурени" е в основата на Събранието на 

представителите на НЗОК и съответно - в управлението на процесите в нея. 
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• Солидарност на осигурените при ползването на набраните средства 

Принципът на солидарността предвижда възможността за преразпределение на 

средствата от вноски от здравите - към болните, от богатите - към бедните, от младите - 

към възрастните. 

• Отговорност на осигурените за собственото им здраве 

Всеки осигурен трябва да проявява индивидуална отговорност за здравето си 

като изпълнява предписанията на изпълнителите на медицинска помощ и изискванията 

за профилактика на заболяванията, в съответствие с Националния рамков договор и 

договорите с изпълнителите .  

• За постигане на по-високо ниво на отговорност за здравето си осигурените 

лица заплащат определена такса при ползването на медицински услуги. 

 Потребителската такса, чийто размер е фиксиран в Закона за здравното 

осигуряване, е минимална и не зависи от стойността на консумираните услуги. Отделни 

групи граждани са освободени от заплащането на тази такса:  

• Равнопоставеност при ползването на медицинска помощ 

Достъпността до медицинска помощ е основно изискване на европейските 

системи за социално здравно осигуряване. В рамките на гарантирания от НЗОК пакет 

медицински услуги всички граждани имат равни права за достъп до медицинска помощ. 

• Равнопоставеност на изпълнител на медицинска помощ при сключване на 

договор с РЗОК 

Всеки изпълнител на медицинска помощ, регистриран на територията на дадена 

РЗОК, има право да кандидатства за договор с РЗОК. Директорът на РЗОК не може да 

откаже сключване на договор с изпълнител, отговарящ на изискванията на закона и 

НРД, включително и при запълване на здравната карта. 

• Самоуправление на НЗОК 

НЗОК е учредена като независима публична институция, която е отделена от 

структурата на публичната система на здравеопазване и има свои собствени органи за 

управление.  

Бюджетът на НЗОК е отделен от държавния бюджет. Проектът на Закона за 

годишния бюджет на НЗОК се разглежда от Народното събрание едновременно с 

проектите на законите за държавния бюджет и за бюджета на държавното обществено 

осигуряване. Със Закона за бюджета на НЗОК се определя размерът на 

здравноосигурителната вноска.  

В управлението на НЗОК участват и представители на осигурените лица, които 

отстояват своите права.  
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• Договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на 

медицинска помощ 

Съгласно Закона за здравното осигуряване финансовите взаимоотношения между 

НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ се договарят на две нива: национално - чрез 

сключване на Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации на лекарите и 

стоматолозите, и индивидуално - чрез подписване на индивидуални договори. Ако някои 

изпълнители на медицинска или на стоматологична помощ не желаят да сключат договор 

със здравноосигурителната каса, извършваната от тях дейност няма да бъде заплатена от 

нея. От своя страна, НЗОК може да откаже договори на изпълнители на медицинска и 

стоматологична помощ, ако не отговарят на изискванията за сключване на договор и 

предоставяне на качествено лечение.  

• Свободен избор за осигурените на изпълнители на медицинска помощ, 

сключили договор с РЗОК 

С въвеждането на системата за здравно осигуряване свободата на избор на 

изпълнител на медицинска помощ е гарантирана и осигурените лица имат право да 

ползват услугите на медицински професионалисти, както и на лечебни и здравни 

заведения, сключили договор със здравноосигурителната каса, независимо от формата 

на собственост.  

• Публичност в дейността на НЗОК 

НЗОК е обществена организация, която публикува своя бюджет и отчети, 

правилниците за дейността си и Националния рамков договор.  

В ЗЗО са предвидени широки възможности както за обществен, така и за финансов 

контрол над дейността на НЗОК, осъществяван от Министерския съвет, Парламента, 

Сметната палата, Държавния финансов контрол, Дирекцията “Специализиран медицински 

надзор” в МЗ, както и от органите за управление на здравноосигурителната каса – 

Управителния съвет, Контролния съвет, Събранието на представителите.  

Задължителното осигуряване за здраве обхваща всички български 
граждани всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и 

българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на 

територията на Република България. Чуждите граждани или лицата без гражданство, на 

които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, освен ако е 

предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна 

също са длъжни да се осигуряват за здраве. Това се отнася и за лицата с предоставен 

статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище. 

За всички български граждани задължението за задължително здравно 
осигуряване възниква от влизането на Закона за здравното осигуряване в сила т.е. от 

01.07.1999 г., а за новородените от датата на раждането. За лицата, на които е 
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разрешено дългосрочно пребиваване задължението за осигуряване възниква от датата 

на получаването на разрешение за постоянно пребиваване, а за тези лица, на които са 

с предоставен статут на бежанец с хуманитарен статут или с предоставено право на 

убежище - от датата на откриването на производство за предоставяне статут на 

бежанец или право на убежище. 

 Задължителното здравно осигуряване дава на осигурените лица 
следните права: 

• да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; 

• да избират един изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с РЗОК; 

• на спешна помощ там, където попаднат; 

• да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с 

изпълнителите на медицинска помощ; 

• да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители; 

• да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на 

закона и на договорите. 

Медицинската помощ представлява система от диагностични, лечебни, 

рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти. 

Обемът на медицинската помощ е количеството медицински дейности, услуги и стоки, до 

които осигурените лица имат достъп при определени условия, регламентирани в 

Националния рамков договор и в договорите за доброволно здравно осигуряване. 

Здравноосигурителните правата възникват или от датата на възникване на 

задължението за осигуряване или от датата на заплащане на здравноосигурителната 

вноска. За новородените тези права възникват от датата на раждането. За лицата със 

статут на бежанец или право на убежище правата възникват от датата на откриване на 

производство за предоставяне на статута или правото. За всички останали 

здравноосигурителните права възникват от датата на заплащането на 

здравноосигурителната вноска. 

Правата на осигурения са лични и не могат да бъдат преотстъпвани 

(прехвърляни). 

Медицинската помощ се характеризира посредством своя обхват, в който се 

включват конкретния набор от видове профилактични, диагностични, лечебни, 

рехабилитационни дейности и услуги и видовете предоставяни здравни стоки, които се 

покриват напълно или частично от НЗОК или от дружествата за доброволно здравно 

осигуряване. 
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В обхвата на  медицинската помощ при задължителното здравно осигуряване 

се включват здравноосигурителни услуги, които  Националната 

здравноосигурителна каса заплаща, а именно:  

медицински и дентални дейности за предпазване от и ранно откриване на 

заболявания;  

• извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по 

повод на заболяване;  

•  медицинска рехабилитация; неотложна медицинска помощ;  

• медицински грижи при бременност, раждане и майчинство; дентална и 

зъботехническа помощ;  

• медицински грижи при лечение в дома;  

• предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени 

за домашно лечение на територията на страната;предписване и отпускане на 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; 

• медицинска експертиза на трудоспособността;транспортни услуги по 

медицински показания и др. 

Осигурените лица имат право да бъдат системно информирани от Националната 

здравноосигурителна каса относно мерките за опазване и укрепване на здравето им. 

Особено важно за задължително осигурените е тяхното право да получат 

частично или напълно стойността на направените разходи за медицинска помощ в 

чужбина само когато са получили предварително разрешение за това от НЗОК. 

Редът и условията за договаряне на лекарствата, които НЗОК напълно или 

частично заплаща се определят с наредба на Министерския съвет. В нея се съдържат 

процедурата и критериите за договаряне на конкретните лекарства, както и методиката 

за определяне нивото на заплащането им. 

 При ползване на медицинска помощ осигурените са длъжни да представят 

здравноосигурителната си книжка или документ, удостоверяващ заплатените вноски. 

 Неосигурените лица по този закон заплащат оказаната им медицинска помощ. 

 Осигурените лицата заплащат на лекаря, лекаря по дентална медицина или на 

здравното заведение суми, както следва: 

• за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина - по 1 на сто 

от минималната работна заплата, установена за страната; 

• за всеки ден болнично лечение - по 2 на сто от минималната работна заплата, 

установена за страната, но не повече от 10 дни годишно. 

 От заплащане на тези суми се освобождават лица със заболявания, определени 

по списък към Националния рамков договор, както и малолетни, непълнолетни и 
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неработещи членове на семейството; военнослужещи на наборна военна служба; 

пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, 

военноинвалиди; задържани под стража или лишени от свобода; социално слаби, 

получаващи помощи ; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за 

деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; медицински специалисти. 

Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната, както и лица с двойно 

българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват, заплащат стойността на 

оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по 

който Р България е страна. 

 Всички лица, които са задължени да внасят осигурителни вноски, са длъжни от 

възникване на основанието за здравно осигуряване ежемесечно да представят данни за 

осигурените лица в териториалните поделения на Националната агенция за приходите. 

 Здравноосигурителната вноска е сумата, която физическо или юридическо лице 

внася за задълржително здравно осигуряване, образувана като процент върху 

осигурителния доход.Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска се 

определя със Закона за бюджета на НЗОК. Здравноосигурителната вноска на осигуреното 

лице се определя върху осигурителен доход, върху който се внасят вноски за държавното 

обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване за лицата, 

получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, 

възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и 

контрол на търговски дружества, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на 

изборни длъжности и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от 

кооперацията. 

Специфичното е, че вноската се внася от работодателя или ведомството и от 

осигурения в определено съотношение, което за 2005 г. бе 70:30, а за следващите 

години ще бъде; 

 - 2006 г. - 65:35; 

 - 2007 г. - 60:40; 

 - 2008 г. - 55:45; 

 - 2009 г. и следващите години - 50:50: 

 Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, 

когато това е предвидено в закон; 

 За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго 

основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на 

осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета 

на ДОО. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице когато неплатеният отпуск е 
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по негово желание, и за сметка на работодателя когато неплатеният отпуск е за 

отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. 

 Работодателят или ведомството внася вноските едновременно с изплащането 

на възнагражденията, включително и за авансови плащания; частта от осигурителните 

вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на 

възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен в случаите, когато 

за съответния месец е изплатен само аванс; 

 Вноските за граждани, които изпълняват мирновременна алтернативна 

служба, се внасят от работодателя и са за негова сметка; 

 Едноличният търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в 

търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия 

и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде 

по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се 

лица, определен със Закона за бюджета на ДОО, и годишно върху доходите от 

дейността и доходите. Регистрираните земеделски производители и 

тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни доходи, определени с Кодекса 

за социално осигуряване, като тези от тях, които произвеждат непреработена 

растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на 

осигурителния доход за тази дейност; 

 Съществува специфика за осигурителния доход, върху който се внасят 

здравноосигурителните вноски за лицата, работещи без трудово правоотношение. Ако те не 

се осигуряват по посочения по-горе начин и получават възнаграждение, равно или по-

голямо от минималната работна заплата за страната, те се осигуряват върху облагаемия 

доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи. Когато полученото 

възнаграждение е под минималната работна заплата за страната след намаляването му с 

нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва върху доход не по-малък от 

половината на минималния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, 

определен със Закона за държавното обществено осигуряване. 

 Осигурителните вноски се внасят в определеното съотношение от 

възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. 

База за изчисляване на дохода за изчисляване на сумата за задължително 

здравно осигуряване за пенсионерите е размерът на пенсията или сборът от пенсии, 

без добавките към тях. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 

10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. 

 За лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради 

болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете здравноосигурителната вноска 

се определя въз основа на размерът на обезщетението като вноските са за сметка на 
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работодателя или ведомството и са равни на дължимата от него част от вноската, като 

се внасят при изплащане на обезщетенията; в същия размер е осигурителната вноска 

за лицата, които се осигуряват само за своя сметка, като вноските се внасят до 10-о 

число на месеца, следващ този, за който се отнасят; 

 За лицата, получаващи доходи на различни основания вноските се внасят 

върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но 

върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона 

за бюджета надържавното обществено осигуряване. 

 За лицата, получаващи обезщетение за безработица вноските се определят на 

база размерът на изплатеното обезщетение и са за сметка на фонд "Безработица" 

внасят се до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. 

 Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени 

по друг ред: 

• лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат 

редовно - до завършване на средно образование; 

• студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-

годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; 

• военнослужещите на наборна служба; 

• гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални 

помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, 

ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани 

институции за социални услуги; 

• задържаните под стража или лишените от свобода; 

• лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на 

убежище; 

• ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или 

по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни 

бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на 

Министерството на вътрешните работи и държавните служители; 

• родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със 

загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ; 

• съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции 

и мисии - за периода на мисията, а за лицата, получаващи обезщетения по чл. 233 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - за периода на 

получаване на обезщетението. 
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За лицата до 18 годишна възраст и учащите се редовно здравноосигурителната 

вноска е в размер 0,5 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите 

се лица. Размерът на осигурителната вноска за останалите лица се внася в размера, 

определен със Закона за бюджета на НЗОК върху половината от минималния 

осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 

 Лицата, които не подлежат на осигуряване по изброените дотук основания се 

осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер 

на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на 

месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване 

на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. 

 Максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява 

здравноосигурителната вноска, е максималният доход, определен със Закона за 

бюджета на ДОО. 

 Българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са 

длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една 

календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на 

съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка 

следваща календарна година . Здравноосигурителните права на лицата на тези лица 

след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни 

месеца, през които лицето е осигурявано. Извън тези случаи здравноосигурителните 

права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след 

еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху 

минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, 

определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към 

момента на внасянето на вноските. 

Здравноосигурителните вноски не подлежат на данъчно облагане. 

 До края на 2005 год. вноските по задължително здравно осигуряване се внасяха в 

териториалните поделения на Националния осигурителен институт, а след началото на 

работата на Националната агенция за приходите от 01.01.2006 г. дейността по набиране на 

средства от задължителни здравноосигурителни вноски на лицата се осъществява от 

Националната агенция за приходите. При това здравноосигурителните вноски се превеждат 

независимо от това дали се отнасят за периоди преди или след 01.01.2006 год. по сметките 

на компетентната дирекция на Националната агенция за приходите.  

Събраните в Националната агенция за приходите суми от здравноосигурителни 

вноски се прехвърлят в набирателната сметка на НЗОК до края на всеки работен ден. 

 Здравноосигурителната вноска не подлежи на данъчно облагане. 
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 В годишната декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица 

се отразяват платените през годината здравноосигурителни вноски и дължимите суми 

при годишното изравняване, ако има такива. 

 Здравноосигурителните вноски могат да се плащат по банков път и с пощенски 

запис. 

Извършването на задължителното здравно осигуряване предполага определена 

институционална база. Задължителното здравно осигуряване се осъществява от 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която не може да извършва 

доброволно здравно осигуряване.Представителни организации за защита правата на 

пациентите са организации, които имат за цел защита на правата и интересите на всички 

пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания, регистрирани са като 

сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност и са национално представени, 

като имат създадени областни структури на територията на цялата страна. 

 За набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно 

осигуряване се съставя бюджет на НЗОК, който е нейният основен финансов план и е 

отделен от държавния бюджет. 

 Цените и обемите на видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са 

неразделна част от бюджета на НЗОК за съответната година. 

Източници на приходи на НЗОК са:  

• осигурителни вноски; 

• лихви и приходи от управлението на имуществото на касата; 

• приходи, регламентирани с други закони в полза на здравното осигуряване; 

• възстановяване на направени осигурителни разходи в предвидените в 

нормативните актове случаи; 

• глоби и наказателни лихви; 

• такси, определени с тарифа на Министерския съвет; 

• ликвидационни дялове от търговски дружества - длъжници, обявени в 

ликвидация; 

• дарения и завещания; 

• други източници. 

 При недостиг на средства в бюджета на НЗОК,с оглед гарантиране сигурността 

на осигурените лица могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от 

републиканския бюджет или кредити от други институции. 

 Направленията, в които могат да се разходват средствата на НЗОК са: 

• заплащане на медицинска помощ; 
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• издръжка на административните дейности по здравното осигуряване, 

предвидена с годишния закон за бюджета на НЗОК; 

• издателска дейност в рамките на средствата за издръжка на 

административните дейности на НЗОК; 

• придобиване на движимо и недвижимо имущество и други инвестиционни 

разходи за нуждите на НЗОК; 

• такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от 

Националната агенция за приходите. 

Със Закона за бюджета на НЗОК задължително се определят приходите и 

разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по 

здравноосигурителните плащания за: 

• първична извънболнична медицинска помощ; 

• специализирана извънболнична медицинска помощ; 

• дентална помощ; 

• медико-диагностични дейности; 

• лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели; 

• болнична медицинска помощ; 

• други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД. 

 Националната здравноосигурителна каса задължително образува фонд 

резервен, който се набира от десет на сто от събраните осигурителни вноски и от други 

приходи. Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни 

отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс 

в потреблението на медицинска помощ.  

Временно свободните средства и средствата от резерва на НЗОК могат да се 

влагат в депозитни сметки на банки и в държавни ценни книжа. Временно свободните 

средства и средствата на резервасе влагат в безрискови на практика инвестиции. 

Банките, които имат право да оперират със средствата на НЗОК, се определят 

съвместно от Българската народна банка и от Министерството на финансите.   

За осъществяване на дейностите по задължително здравно осигуряване се 

подписва Национален рамков договор. Неговото изработване и подписване се 

извършва от представители на НЗОК и представители на съсловните организации на 

лекарите и на лекарите по дентална медицина.Договорът се приподписва от министъра 

на здравеопазването. 

 Националният рамков договор съдържа: 
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• условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, 

както и реда за сключване на договорите с тях; 

•  отделните видове медицинска помощ условията и реда за оказване на 

помощта обема, цените и методиката за заплащане на помощта; 

• качеството и достъпността на договаряната медицинска помощ; 

• документацията и документооборота; 

• списъците с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели и цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща; условията 

за предписването и получаването на лекарствата, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели, с изключение на лекарствата, съдържащи 

наркотична или упойваща съставка; 

• задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на 

информация; 

• условията и реда за контрол по изпълнението на договорите; 

• други въпроси от значение за здравното осигуряване; 

• санкции при неизпълнение на договора. 

Националният рамков договор не може да установява изисквания за минимален брой на 

регистрираните здравноосигурени лица от изпълнител на първична извънболнична помощ; 

условия, възпрепятстващи свободния избор от осигурения на изпълнители на медицинска помощ, 

(сключили договор с РЗОК за първична извънболнична помощ - в рамките на общината по 

постоянен или настоящ адрес; специализирана извънболнична и болнична помощ - в рамките на 

съответната област;високоспециализирана болнична помощ - в цялата страна) извършване на 

високоспециализирани медицински дейности извън основния пакет, гарантиран от бюджета на 

НЗОК, от изпълнителите на специализирана извънболнична помощ; допълнителни изисквания за 

аптеки, търговци на едро и производители на лекарства извън предвидените в Закона за 

лекарствата и аптеките в хуманната медицина; максимален брой извършвани дейности и 

разпределение на квоти за изпълнителите на такива дейности в специализираната 

извънболнична и в болничната помощ; ограничение в обема и разпределение на извършваните 

дейности между лечебните заведения. 

 За осъществяване на задължителното здравно осигуряване се сключват договори 

между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Изпълнители на медицинска помощ са 

лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и национални центрове по 

проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. В договорите се уточняват 

взаимоотношенията между изпълнителите на медицинска помощ и между тях и други лица за 

изпълнение на договорената медицинска помощ. 
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 За информационно осигуряване на дейността на Националната 
здравноосигурителна каса е изградена система, състояща се от регистри, информация за 

контролните органи и административна информация, осигуряваща дейността на НЗОК. 

Регистрите, които са важоен елемент от необходимото за НЗОК информационно 

обезпечаване са следните: 

• регистър на осигурените лица, включващ: паспортни данни; уникален 

идентификационен номер; основанието за осигуряване; заплатените вноски; 

• регистър на изпълнителите на медицинска помощ с паспортните и професионалните 

данни на изпълнителя, договора, сключен с него; 

• регистър на производители, вносители и дистрибутори на лекарства и аптеки, 

сключили договори с НЗОК; 

Осигурените лица имат право на информация от информационната система на НЗОК. 

Всеки осигурен има право да получи от НЗОК наличната информация за ползваната от него 

през последните пет години медицинска помощ и нейната цена по ред, определен от касата.

 Всеки осигурен има право при поискване да получи достъп от съответната РЗОК до 

необходимата информация за изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, сключили 

договори с РЗОК в съответния регион, съдържаща определени данни: 

 Информацията е публична и се поддържа, разпространява и предоставя по ред, 

определен в правилника за устройството и дейността на НЗОК. 

 Изпълнителите на медицинска помощ са длъжни да дават на РЗОК информация за 

извършената от тях дейност по приети в НРД методика и обем. 

 Данни, свързани с личността на осигурения, могат да се използват само за: 

установяване на осигурителното отношение с НЗОК;разплащане с изпълнител на медицинска 

помощ;изготвяне на здравноосигурителна книжка, медицински или финансов 

документ;установяване на суми, подлежащи на събиране или възстановяване на платеца на 

вноските или на изпълнителя на медицинска помощ; установяване на нанесени вреди на 

осигурения по време на оказване на медицинска помощ; упражняване на финансов контрол. 

 Националната агенция за приходите ежемесечно предоставя информация на НЗОК за 

осигурените лица и за размера на събраните за тях здравноосигурителни вноски. 
 

ОБОБЩЕНИЕ 
• Здравното осигуряване е елемент от цялостната система на социалното осигуряване. То 

се осъществява в двете си форми - задължително и доброволно. Задължителното 

здравно осигуряване се организира и извършва от държавата. Задължителното здравно 

осигуряване е от една страна дейността по набирането на средства от задължителни 

здравноосигурителни вноски, осъществявана от Националната агенция за приходите и от 

друга страна управлението и разходването на тези средства за здравни дейности. 
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• Осигурените лица при задължителното здравно осигуряване имат свободен достъп до 

медицинска помощ посредством дефиниран пакет от здравни дейности и свободен избор на 

изпълнител. Осъществява се въз основа на принципите: задължителност на участието, участие 

на държавата, осигурените и работодателите в управлението, солидарност и отговорност на 

осигурените лица, равнопоставеност на осигурените лица и изпълнителите на медицинска 

помощ договорни взаимоотношения между НЗОК и изпълнителите, самоуправление и 

публичност в дейността на НЗОК, гарантиране на основен пакет здравни дейности. 

• В обхвата на задължително осигурените за здраве лица се включват българските граждани, 

чуждестранните граждани и бежанци, лица с хуманитарен статут или с право на убежище. 

Здравноосигурителните права възниква датата на възникване на задължението за 

осигуряване, от датата на заплащане на здравноосигурителната вноска или от датата на 

откриване на производството за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище. 

• Задължително осигурените за здраве лица имат права да получават медицинска помощ в 

обхвата на гарантирания от НЗОК пакет от избран изпълнител, на спешна помощ, на 

информация и др. Здравноосигурителните права не могат да се преотстъпват. 

• Видовете медицинска помощ, на която имат право лицата, са различни медицински и 

дентални дейности за предпазване и ранно откриване на заболявания, на извънболнична 

и болнична медицинска помощ, медицинска рехабилитация, отпускане на лекарства, 

медицински изделия и диетични храни, медицински грижи при бременност, раждане, 

майчинство, дентална и зъботехническа помощ. 

• Размерът на здравноосигурителната вноска се определя със Закона за бюджета на НЗОК 

и се поделя между работодателя или ведомството и осигурения освен ако не е изцяло за 

сметка на работодателя или ведомството. В повечето случаи базата за определянето на 

сумата на вноската е осигурителния доход, определен в Кодекса за социално 

осигуряване.За определени лица осигуряването е за сметка на републиканския бюджет, за 

сметка на фонд “Безработица” и на фонд “Пенсии”. 

• Вноските се набират от Националната агенция за приходите, която ги превежда на НЗОК.За 

набирането и разходването на средствата на зцадължителното здравно осигуряване се 

изготвя бюджет на НЗОК. Основните източници на постъпления са осигурителните вноски, 

различни приходи от управлението на имуществото на касата, такси, възстановени 

осигурителни разходи и др. Основните разходни пера са заплащането на медицинската 

помощ,административната издръжка на касата, такси и др. 

• Условията и реда за оказване на медицинската помощ, нейното качество и достъпност, 

цените и заплащането й, както и други параметри на здравното обслужване на 

населението са предмет на Националния рамков договор. 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
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1. 1.Какви са формите на здравното осигуряване в нашата страна? 

2. Какви дейности включва задължителното здравно осигуряване? 

3. Посочете принципите, въз основа на които се осъществява задължителното 

здравно осигуряване. 

4. Кои лица се включват в обхвата на задължително осигурените за здраве лица? 

5. Кога възниква задължението за задължително здравно осигуряване и какви права 

дава то на осигурените лица? 

6. Кога възникват здравноосигурителните права? 

7. Кои са основните видове медицинска помощ, на които имат право осигурените 

лица? 

8. В кои случаи осигурените лица заплащат изцяло или частично медицинската 

помощ? 

9. Как и на каква база се определя размерът на здравноосигурителната вноска? 

10. За кои лица здравноосигурителната вноска е за сметка на републиканския бюджет 

или за сметка на други фондове от държавното обществено осигуряване? 

11. Кои са институциите, които осъществяват дейности по задължителното здрпавно 

осигуряване и какви са те? 

12. Какво включва основният финансов план на НЗОК. Посочете основните приходни 

и разходни направления при неговото бюджетиране. 

13. Какво е съдържанието на Националния рамков договор? 

14. Кои са елементите на информационната система на НЗОК? 

ЛИТЕРАТУРА 
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2000 г., бр.1,35,26 от 2001 г., бр.1,10,45,74,112,119 и 120 от 2002 г., бр.8,42,67,95,112,114 от 

2003 г., бр. 12,21,38,52-53,69-70,112,115 от 2004 г., бр.38,39,76,102-105 от 2005 г., бр.17 от 
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4. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 год. (Обн., ДВ, 

бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 53 от 

30.06.2007 г., в сила от 1.07.2007 г.) 

5. Информационен бюлетин на НЗОК, 2005 и 2006 год. 

6. Интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg 

ТЕМА 9: ДРУЖЕСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 
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Ключови думи:пенсионноосигурително дружество, банка-попечител, такси и удръжки, 

осигурителни посредници, осигурително дружество за безработица и/или професионална 

квалификация, здравноосигурителни дружества 

 

Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в универсални 

и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация и фондове за доброволно здравно осигуряване, които се 

учредяват и управляват съответно от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, от 

дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация и от дружества за допълнително здравно осигуряване.  
  

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да характеризирате особеностите в организацията на дейността на 

пенсионноосигурителното дружество, на здравноосигурителните дружества и на 

осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация; 

• Да посочвате изискванията към акционерите, членовете на управителните и 

контролни органи на дружествата за допълнително социално осигуряване;  

• Да посочвате специфичните изисквания към лицата, осъществяващи 

инвестиционно и осигурително посредничество; 

• Да характеризирате съдържанието на функциите на банките-попечители; 

• Да посочвате изискванията към капитала и границата на ликвидност, която 

трябва да поддържат дружествата; 

• Да опишете как се формират приходите на дружествата в т.ч. видовете такси 

и удръжки, които те събират; 

• Да очертавате кръга от информация, която дружествата са задължени да 

предоставят на участниците във фондовете за допълнително осигуряване; 

• Да посочвате специфичните законови изисквания към вътрешния контрол, 

актюерското обслужване ;  

 

1. Пенсионноосигурителни дружества 
Българското законодателство от 2000 год. регламентира дейността на 

пенсионноосигурителните дружества, които учредяват и управляват универсални и 

професионални пенсионни фондове и фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, в които се натрупват средства за допълнителна пенсия в управляваните от тях 

професионален и универсален и доброволен пенсионен фонд.  
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Едни от общите принципи, въз основа на които се извършва дейността по 

допълнителното социално осигуряване, които са закрепени законово в КСО са лицензионен 

режим и изключителност на дейността, юридическа обособеност на управляващото дружество 

и фонда, персоналност на осигуряването, фондови /капиталов/ принцип на финансиране на 

осигурителните плащания и държавен надзор и регулиране. Тези принципи намират конкретен 

израз в законовите регламенти на дейността на пенсионноосигурителните дружества. 

 Пенсионноосигурителното дружество е акционерно дружество, което е лицензирано 

по реда на Кодекса за социално осигуряване и регистрирано по Търговския закон. Неговият 

предмет на дейност е единствено допълнително пенсионно осигуряване, то не може да 

извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността му, няма право да 

участва в граждански дружества и в търговски дружества като неограничено отговорен 

съдружник, както и да придобива акции в други пенсионноосигурителни дружества. 

Пенсионноосигурителните дружества могат да създават сдружения с нестопанска цел за 

представяне на свои общи интереси и за реализация на общи проекти. 

Всяко пенсионноосигурително дружество може да управлява типа пенсионни фонда – 

универсален, професионален и доброволни пенсионни фондове – допълнителен доброволен 

фонд и фонд за доброволно осигуряване по професионални схеми.  

 
 Учредители и акционери на пенсионноосигурително дружество могат да бъдат: 

български физически или юридически лица; чуждестранни юридически лица, ако са 

регистрирани като осигурителна, застрахователна или финансова институция по националния 

им закон и ако представят банкови референции от първокласна чуждестранна банка, 

потвърдени от Българската народна банка. 

 Пенсионноосигурителното дружество може да издава само поименни безналични 

акции с право на един глас. 

В Кодекса за социално осигуряване са поставени изисквания към минималният размер 

на капитала на пенсионноосигурителното дружество- 5 млн. лв Капиталът трябва да е изцяло 

внесен в пари към момента на подаване на заявлението за получаване на лицензия. 
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За да се гарантира финансовата стабилност на осигурителните дружества е поставено 

изискването те да разполагат по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в 

размер не по-малък от 50 на сто от минималния капитал. Когато собственият капитал 

(капиталовата база) спадне под минималния размер, дружеството уведомява КФН и 

представя оздравителна програма. В периода на изпълнение на оздравителната програма 

осигурителното дружество не може да разпределя дивиденти и следва да отнася пълния 

размер на печалбата след облагането й с дължимите данъци във фонд "Резервен". 

 С оглед несъздаване на предпоставки за нарушаване финансовата стабилност е и 

забраната пенсионноосигурителното дружество да предоставя заеми или да бъде гарант на 

трети лица. От своя страна дружеството може да ползва заем на стойност до 10 на сто от 

собствения капитал (капиталовата база) на дружеството, ако заемът е за придобиване на 

дълготрайни материални активи, които са пряко необходими за извършване на дейността и е 

за срок не по-дълъг от 3 месеца. То няма право да издава облигации.  

Дружеството трябва да управлява средствата на фонда за допълнително социално 

осигуряване с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, 

ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица. 

 В нормативната уредба са подробно регламентирани изискванията, на които трябва 

да отговярат членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителните 

дружества. Членовете- физически лица, и представителите на юридическите лица трябва да 

имат висше образование; да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; да 

не са били членове на управителни или контролни органи или неограничено отговорни 

съдружници в търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако 

е останал неудовлетворен кредитор, или които се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; да не са били членове на управителни или контролни органи на търговски 

банки, които са били обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване 

в несъстоятелност; да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;да 

не са съпрузи или роднини до четвърта степен включително, по права или по съребрена 

линия или по сватовство помежду си; да не са членове на управителен или контролен орган 

на друго дружество със същия предмет на дейност; да не са членове на управителни или 

контролни органи на юридически лица или да не са физически лица, включени в списъка по 

Закона за информация относно необслужвани кредити; да не са извършвали и да не 

извършват охранителна или сходна на нея дейност; да не са били съдружници или акционери, 

както и членове на управителен или контролен орган на търговско дружество, упражняващо 

охранителна или сходна на нея дейност. 

 Член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество не 

може да бъде съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган на 
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инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни 

отношения, или на свързано с него лице, на банката-попечител или на свързано с нея лице. 

 Членовете на управителния или на контролния орган на пенсионноосигурителното 

дружество носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при 

управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са пряка и 

непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия. 

 За да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното 

дружество трябва да получи лицензия от комисията. Издадената лицензия е безсрочна. Тя се 

отнема от КФН когато дружеството нарушава изискванията на КСО, ако се преобразува чрез 

разделяне, вливане в или сливане с друго пенсионноосигурително дружество, ако се 

прекратява по решение на общото събрание на акционерите или е неплатежоспособно, или е 

с отнети разрешения за управление на всички учредени от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване и др. 

 Пенсионноосигурителното дружество създава специализирана служба за вътрешен 

контрол, чието ръководство се избира и освобождава от управителните органи на дружеството. 

Актюерското обслужване на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него 

фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършва само от лицензиран актюер.  

 Всички активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се съхраняват в една 

банка-попечител на базата на сключен договор за попечителски услуги между 

пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, и банката-попечител. 

Банката-попечител трябва да отговаря на определени изисквания. Тя може да бъде 

местна банка или чуждестранна банка, получила разрешение да извършва банкова дейност на 

територията на страната чрез клон, която е получила разрешение за сделки с ценни книжа и 

разрешение за първичен дилър на държавни ценни книжа. Нейната лицензия не трябва да е 

ограничена до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение 

на задълженията й. Тя трябва да притежава капиталова, кадрова и информационна обезпеченост 

за ефективно изпълнение на попечителските си функции. От гл.т. на изискванията да не се 

допуска конфликт на интереси тя не може да е едно и също лице или свързано лице с 

инвестиционен посредник, с който дружеството е в договорни отношения. 

 Функциите на банката-попечител се заключават в съхраняване и отчитане по клиентски 

сметки и регистри в специализираните депозитарни институции в страната и в чужбина на 

безналичните ценни книжа, които са собственост на фонда за допълнително пенсионно 

осигуряване; съхраняване на документите, удостоверяващи собствеността на безналичните и 

наличните ценни книжа; разделното счетоводно отчитане за всички активи поотделно на всеки 

фонд за допълнително пенсионно осигуряване от собствените си активи и от активите, 

привлечени от други клиенти; съхраняване на платежните документи, удостоверяващи 
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постъпването и инвестирането на паричните средства на фонда за допълнително пенсионно 

осигуряване и др. Банката-попечител ежедневно съблюдава спазването на КСО. 

 Банката не може да сключи договор за попечителски услуги с пенсионноосигурително 

дружество, ако е негов акционер или свързано с него лице, е негов заемодател или кредитор; 

е едно и също или свързано лице с инвестиционен посредник, с който дружеството има 

договорни отношения. 

Пенсионноосигурителното дружество може да сключи договор за попечителски услуги само с 

една банка-попечител за всеки от управляваните от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване, но банката-попечител може да сключи договор за попечителски 

услуги с повече от едно пенсионноосигурително дружество. Банките, които могат да бъдат 

попечители се утвърждават от Българската народна банка и КФН. 

 Пенсионноосигурителното дружество задължително сключва договор с един или 

повече инвестиционни посредници за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с 

управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. 

Пенсионноосигурителното дружество не може да сключва договор с инвестиционен 

посредник, ако е свързано с него лице. 

Пенсионноосигурителните дружества могат да сключват договори с осигурителни 
посредници - физически или юридически лица.Осигурителните посредници - физически лица, и 

лицата, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, имат право да сключват 

осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името 

и за сметка на пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по 

допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор. 

 Съществуват ограничения по отношение на обхвата на лицата, с които може да се сключи 

договор за осигурително посредничество. Не може да бъде осигурителен посредник или 

упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна 

или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както 

и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо 

охранителна или сходна на нея дейност. Работодателят не може да бъде осигурителен посредник 

на пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители. 

Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници - 

юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество. 

 Приходите на пенсионноосигурителните дружества се формират от такси и удръжки, 

определени в КСО, както и от управлението на собствените активи. За осъществяване на 

дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на 

пенсионните фондове пенсионноосигурителните дружества събират следните такси и удръжки: 
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 - процент от всяка осигурителна вноска -в размери, установени в правилника за 

организацията и дейността на пенсионния фонд, като максималният размер не може да 

надвишава 5 на сто от сумата, която се превежда на пенсионния фонд; 

- инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно върху стойността на нетните активи в 

зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното 

дружество. 

 Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер 

до 20 лв. при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един 

фонд към друг. Тази такса се заплаща от осигуреното лице, но тя не е дължима при 

прехвърляне поради несъгласие с изменения в правилника на фонда за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване. 

За управлението на фонд за доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за 

доброволно осигуряване по професионални схеми дружеството събира такси и удръжки, както 

следва: 

• еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна партида, 

която не може да бъде повече от 10 лв.; 

• удръжка като процент от всяка осигурителна вноска - до 7 на сто; 

• инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането 

на средствата. 

 Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителни такси в следните 

случаи при всяко прехвърляне на натрупани средства, при всяко изтегляне (изцяло или 

частично) преди придобиване на право на лична пенсия за старост или за инвалидност и 

когато осигуреното лице поиска извлечение за състоянието на индивидуалната си партида 

повече от веднъж годишно. 

 Конкретният размер на таксите и удръжките се определят в правилника на фонда за 

доброволно пенсионно осигуряване и в осигурителния договор при осигуряване в доброволен 

фонд по професионални схеми, като не може да надвишава максимално определения по закон. 

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предоставя следната информация 

на осигурените лица: 

- да запознава осигурените лица и осигурителите с правилника на фонда за 

допълнително пенсионно осигуряване при сключване на договор за 

допълнителрно осигуряване 

- да запознава осигурените лица и пенсионерите с всички изменения и допълнения 

на правилника на съответния фонд; 

- да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от 

техните индивидуални партиди за предходната календарна година; 
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- да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да 

получи информация за своята индивидуална партида. 

Освен това то е длъжно да публикува до 31 март всяка година на своята страница в 

Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на 

ценни книжа за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване. 
 

2. Осигурително дружество за безработица и/или професионална 
квалификация 

Осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация могат 

да имат предмет на дейност единствено допълнително доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация.Те не могат да извършват търговски 

сделки, които не са пряко свързани с дейността им, като могат да създават сдружения с 

нестопанска цел за представяне на свои общи интереси и за реализация на общи 

проекти.Осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация 

нямат право да участват в граждански дружества и в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, както и да придобиват акции в други осигурителни дружества за 

безработица и/или професионална квалификация. 

Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация може 

да издава само поименни безналични акции с право на един глас. Минималният размер на 

неговият капитал е 500 000 лв и трябва да е изцяло внесен в пари към момента на подаване 

на заявлението за получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително 

доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация. Дружеството 

трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер не по-

малък от 50 на сто от минималния капитал. Когато собственият капитал (капиталовата база) 

на осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация спадне под 

минималния размер, то уведомява КФН и представя оздравителна програма.  

Средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или 

професионална квалификация се управляват с грижата на добър търговец при спазване 

принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените 

лица. 

Едно осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация 

може да учредява и да управлява по един фонд за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица и един фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална 

квалификация. Осигурителното дружество и фондът за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица или фондът за допълнително доброволно осигуряване за 

професионална квалификация са отделни юридически лица. 
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 Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация 

отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на 

недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и 

представляването на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица 

или за професионална квалификация. То гарантира с активите си изпълнението на 

задълженията си към осигурените лица. Фондът за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица или за професионална квалификация не носи отговорност за задълженията и за 

загубите на осигурителното дружество, което го управлява и представлява. 

 Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация 

събира законоустановени такси и удръжки за управлението на фондовете за допълнително 

доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация, както следва: 

• еднократна встъпителна такса за всяко осигурено лице - не повече от 10 лв.; 

• удръжка като процент от всяка осигурителна вноска - до 5 на сто за всеки фонд 

поотделно; 

• инвестиционна такса в размер до 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането 

на средствата 

Дружеството може да събира допълнителни такси при всяко прехвърляне на натрупани 

средства,при всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по партидите. 

Таксите не се заплащат при прехвърляне или изтегляне поради несъгласие с изменения в 

правилника на фонда, преобразуване или прекратяване на осигурителното дружество или на 

съответния фонд. Конкретният размер на таксите и удръжките се определя в правилника на 

фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална 

квалификация. 

Осигурителното дружество е длъжно при писмено искане от страна на осигурителя да 

му предоставя веднъж годишно информация за натрупаните средства по партидата му, за 

доходността от тяхното инвестиране и за произтичащите от натрупаните средства 

осигурителни права 

Към настоящия момент в нашата страна не са лицензирани и не функционират 

осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация. 
 

3. Здравноосигурителни дружества 
Здравноосигурителните дружества са акционерни дружества, които се лицензират по 

Закона за здравното осигуряване, могат да осъществяват само дейност по доброволно 

здравно осигуряване, като в нея се включва и управление на активите на самите дружества. 

Те могат да извършват по договор с чуждестранни застрахователни и осигурителни дружества 

срещу заплащане и без поемане на собствен финансов риск дейности по медицинското 
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обслужване на застраховани или осигурени от тях чужди граждани на територията на 

Република България. 

 За осъществяване на дейност по доброволно здравно осигуряване и за вписване в 

търговския регистър е необходимо акционерното дружество да получи лицензия.  

 Здравноосигурителните дружества могат да притежават акции и дялове в лечебни 

заведения. 

 Собствените средства на здравноосигурителното дружество, намалени с нематериалните 

активи, трябва да бъдат най-малко равни на границата на платежоспособност. Гаранционният 

капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък 

от 400 хил. лв. 

 Общият размер на дълготрайните материални и нематериални активи, необходими за 

осъществяване на дейността на здравноосигурителното дружество, не могат да надвишават 

75 на сто от собствения капитал, намален с невнесения основен капитал.Когато собствените 

средства, намалени с нематериалните активи, спаднат под установения гаранционен капитал, 

здравноосигурителното дружество представя за одобряване в Комисията за финансов надзор, 

краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства. 

 Здравноосигурителното дружество създава общи и здравноосигурителни 

резерви.Общите резерви се състоят от резервен фонд по чл. 246 от Търговския закон и други 

фондове и резерви, ако това е предвидено в устава на здравноосигурителното дружество.  

 Собствените средства могат да се инвестират в дялове и акции на други търговски 

дружества. Здравноосигурителното дружество е длъжно да уведоми Комисията за финансов 

надзор в 7-дневен срок от извършването на инвестицията, когато размерът на инвестицията в 

едно търговско дружество: 

 1. надвишава 10 на сто от капитала на дружеството, или 

 2. надвишава 30 000 лв. 

 Когато здравноосигурителното дружество инвестира собствените си средства в дялове и 

акции на друго търговско дружество и размерът на инвестицията надвишава 10 на сто от размера 

на собствените му средства, то изисква разрешение от Комисията за финансов надзор. 

 Здравноосигурително дружество не може да участва като неограничено отговорен 

съдружник в събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции. 

 Здравноосигурителното дружество може да инвестира здравноосигурителни резерви и 

собствени средства в чужбина с разрешение на КФН, четири години след получаване на 

лицензията. Здравноосигурителните резерви се включват в присъщите разходи на 

здравноосигурителното дружество. 

 Минималният размер на капитала на здравноосигурително дружество при подаване на 

заявление за лицензия е 500 000 лв. До 3 години след получаване на лицензия дружеството 
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трябва да увеличи капитала си на минимум 2 000 000 лв.Вноските в капитала на 

здравноосигурително дружество могат да бъдат само парични. 

 Към момента на подаване на заявлението за издаване на лицензия за извършване на 

дейност по доброволно здравно осигуряване, както и към момента на вписване в търговския 

регистър на увеличението на капитала капиталът на дружеството, съответно стойността на 

новите акции, трябва да бъде изцяло внесен в българска или чуждестранна банка, получила 

разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност. 

 Местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, което придобива 

самостоятелно или заедно със свързани лица 10 и повече на сто от акциите на 

здравноосигурително дружество, е длъжно в 14-дневен срок от придобиването им да уведоми 

Комисията за финансов надзор. Не може да бъде акционер в здравноосигурително дружество 

пряко или чрез свързани лица лице, за което може да се направи обоснован извод, че може 

да използва дейността по доброволно здравно осигуряване за постигане на цели, 

несъвместими с целите и принципите, прогласени в Закона за здравното осигуряване и в 

Закона за Комисията за финансов надзор. 

 Членовете на управителните или контролните органи на здравноосигурителното 

дружество могат да бъдат физически или юридически лица. Изискванията към лицата са: има 

висше образование; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер; не е било член на управителни или контролни органи или неограничено отговорни 

съдружници на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е 

останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; не е било член на управителни или контролни органи на търговски банки, които 

са били обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване на 

несъстоятелност;не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;не е съпруг 

или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия или по сватовство, с 

друг член на управителен или контролен орган на същото здравноосигурително дружество; не е 

член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност;не е 

физическо лице или член на управителни и контролни органи на юридическите лица, включени в 

списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити; 

 Изпълнителен директор на дружеството може да бъде лице, което отговаря на 

изискванията и притежава професионален опит в сферата на застраховането и осигуряването. 

 Актюерското обслужване на здравноосигурителното дружество се извършва от отговорен 

актюер - физическо лице с призната правоспособност, което организира, ръководи и отговаря за 

актюерското обслужване на здравноосигурителното дружество. Той отговаря за разработването 

на достатъчни по размер премии и за образуването на достатъчни по размер технически резерви, 

за правилното изчисляване на границата на платежоспособност, както и за коректното използване 

на актюерските методи в практиката на здравноосигурителното дружество. Отговорният актюер 
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трябва да отговаря на редица изисквания: да не е осъждан за умишлено престъпление от общ 

характер;да не е бил през последните три години в дружество, за което е открито производство по 

несъстоятелност,; да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност; да има 

висше образование и поне тригодишен опит като актюер на застраховател, презастраховател, 

здравноосигурително дружество, пенсионносигурително дружество, в органи, осъществяващи 

надзор върху дейността на тези лица, или като хабилитиран преподавател по застраховане или 

актюерство; да е с призната правоспособност на отговорен актюер от Комисията за финансов 

надзор след успешно полагане на изпит и др. 

 Комисията за финансов надзор може да отнеме правоспособността на отговорен 

актюер, ако той е престанал да отговаря на изискванията или е извършил груби или системни 

закононарушения, както и ако е представил неверни данни или документи с невярно 

съдържание, въз основа на които е била призната правоспособността му. 

 Преобразуването, прекратяването, ликвидацията и обявяването в несъстоятелност на 

здравноосигурителните дружества се извършват по реда на Търговския закон. 

Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните 

дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор по реда на Кодекса 

за застраховането и на Закона за Комисията за финансов надзор. При прекратяване на 

здравноосигурително дружество производството по ликвидация се провежда по реда Кодекса 

за застраховането. 
  

ОБОБЩЕНИЕ 

• Осигурителните дружества осъществяват дейността си при спазване на принципи за 

изключителност и разделност на дейността. Те не могат да извършват друга дейност, 

различна от тази по допълнително социално осигуряване и са отсделни юридически лица 

от управлряваните от тях фондове. 

• Всяко едно пенсионноосигурително дружество може да управлява само по един от 

отделните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Не е задължително 

обаче то да управлява от всеки вид пенсионен фонд. 

• Нормативно са регламентирани редица изисквания към акционерите и учредителите, към 

членовете на управителните и контролни органи, към структурата на капитала и 

равнището на ликвидни средства, които дружеството трябва да поддържа. 

•  Изискванията към банките-попечители, към договорите с тях, техните функции, 

задължения и отговорности с оглед повишаване сигурността на пенсионните спестявания 

имат конкретен нормативен израз. 

• За осъществяване на дейността си пенсионноосигурителните дружества сключват 

договори с инвестиционни посредници, инвестиционни консултанти и осигурителни 

посредници. 
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• Приходите на пенсионноосигурителните дружества се формират от приходите от 

инвестиране на собствените им средства и от приходите, които те получават от 

пенсионните фондове, чиято дейност управляват. Таксите и удръжките, които те могат да 

събират са еднозначно определени от регулаторната рамка и се посочват в правилника за 

организацията и управлението на всеки един пенсионен фонд. 

• Прозрачността в дейността на пенсионноосигурителните дружества се гарантира освен 

чрез информацията, която те регулярно предоставят на Комисията за финансов надзор, и 

чрез информацията, която те предоставят на участниците в управляваните от тях 

пенсионни фондове. 

• Осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация 

осъществяват доброволното осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация. В нормативната уредба са разписани изисквания относно капитала, 

членовете на управителните им органи,събираните такси и удръжки, представяната 

информация на осигурените лица. 

• Здравноосигурителните дружества са лицензирани от КФН акционерни дружества за 

извършване на доброволно здравно осигуряване. Към техният капитал и граница на 

платежоспособността съществуват определени нормативни изисквания. 

• Здравноосигурителните дружества създават общи и застрахователни резерви. Към 

членовете на техните органи за управление и към актюерите съществуват законови 

изисквания. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Опишете особеностите в организацията на дейността на пенсионноосигурителното 

дружество. 

2. Какви са основните изисквания към акционерите, членовете на управителните и 

контролни органи на пенсионноосигурителните дружества?  

3. Кои са специфичните изисквания към лицата, осъществяващи инвестиционно и 

осигурително посредничество? 

4. Посочете изискванията на които трябва да отговарят банките, за да могат да бъдат 

попечители на пенсионните фондове. 

5. Какви са функциите на банките-попечители? 

6. Какви са изискванията към структурата на капитала и границата на ликвидност, която 

трябва да поддържат дружествата за допълнително социално осигуряване? 

7. Посочете източниците на приходите на дружествата в т.ч. видовете такси и удръжки, 

които те събират. 
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8. Каква информация са длъжни да предоставят пенсионноосигурителните дружества на 

участниците на пенсионните фондове, които те управляват? 

9. Опишете особеностите в организацията на дейността на осигурителните дружества за 

безработица и/или професионална квалификация. 

10. Кои са характерните черти на дейността на здравноосигурителните дружества. 

11. Какви са изискванията към здравноосигурителните дружества по отношение на капитала 

и границата на платежоспособността? 

12. Какви са изискванията към отговорния актюер на пенсионноосигурителното дружество и 

на здравноосигурителното дружество? 
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ТЕМА 10. ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ 

Ключови думи: универсален фонд, професионален фонд, персоналност на участието, 

дялове, допълнителна пожизнена пенсия за старост, срочна професионална пенсия за ранно 

пенсиониране, промяна на участие, инвестиционни ограничения, попечителски съвет 

 

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в 

универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от 

лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Тези пенсионни фондове съставляват втория 

стълб на пенсионната система в страната и се финасират на капиталово покривен принцип на 

базата на дефинирани вноски. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да посочвате принципите, въз основа на които се осъществява допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване; 

• Да очертавате обхвата от лица, които са задължени да се осигуряват в 

професионални и универсални пенсионни фондове; 

• Да посочвате как се определя осигурителната вноска и какъв е нейния размер; 

• Да разглеждате същностния характер и начина на определяне на дяловете; 

• Да посочвате осигурителните права на участниците в задължителни пенсионни 

фондове; 

• Да характеризирате инвестиционните регулации относно портфейлите на 

допълнителните задължителни пенсионни фондове; 

• Да посочвате начина на определяне на пенсията от задължителните пенсионни 

фондове; 

• Да разглеждате съдържанието на правилниците за организацията и дейността на 

задължителните пенсионни фондове; 

• Да посочвате спецификата в данъчното законодателство относно 

задължителните пенсионни фондове. 

 

10.1. Принципи и обхват на лицата 
Принципите, въз основа на които се осъществява допълнителното задължително 

пенсионно осигуряване са:  

• задължителност на участието; 

• юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на 

универсалните и на професионалните пенсионни фондове;  

• прозрачност, разделност и изключителност на дейността; 
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• разрешителен режим и държавно регулиране; 

• задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;  

• лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества; 

• представляване интересите на осигурените лица. 

 Поради обстоятелството, че основната функция на пенсионноосигурителното 

дружество е управлението на пенсионните фондове средствата на пенсионните фондове е 

необходимо да се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на 

надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица. 

 В нормативната уредба е посочен обхвата на лицата, които задължително се 

осигуряват в универсален и/или професионален фонд, а именно: 

• Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен 

фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията на 

държавното обществено осигуряване. 

• Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително 

се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно 

пенсиониране, независимо от възрастта. 
 

10.2. Индивидуални осигурителни партиди 
Характерна черта на осигуряването в задължителните пенсионни фондове е 

персоналността на участието, която се изразява в това, че всеки осигурен в универсален и в 

професионален пенсионен фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална 

осигурителна партида (индивидуална сметка). Всяко осигурено лице може да има само една 

индивидуална партида в универсален, съответно в професионален пенсионен фонд. Вноските за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване, се записват и натрупват по индивидуалната 

партида на всяко осигурено лице към датата на постъпването им по сметката на фонда. В 

индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми, таксите и 

удръжките. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не подлежат на 

принудително изпълнение. 

Администрирането на индивидуалните осигурителни партиди се 
осъществява в левове и в дялове и в части от дялове. Отчитането в дялове и части от 

дялове се отнася както за осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване (и за фондовете за доброволно пенсионно осигуряване), така и за средствата, 

прехвърлени от друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.  

Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди 

определянето на дяловете. Не се допуска преразпределяне на средства и дялове между 

индивидуалните партиди. 
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Определянето на стойността на един дял при пенсионно осигуряване в частни 

пенсионни фондове е практика с неголяма история. Прилага се в страни, чието 

законодателство в определена степен отразява така наречения Чилийски пенсионен модел. 

Този методологически подход е приложим само при пенсионни схеми с дефинирани вноски 

т.е. при частни пенсионни фондове, изградени на капинталовопокривен принцип. В отделните 

държави е възприето нееднакво наименование - счетоводен дял в Полша и в Чили, 

калкулационна единица в Хърватска, а в нашата страна дял.  

Независимо от различното наименование, основните цели, които се постигат при 

определянето на един (счетоводен) дял или калкулационна единица са: 

• Даване на възможност на участниците във фонда да проследяват изменението на 

натрупаните средства по индивидуалната си партида (сметка), която се води 

едновременно в съответната национална валута и в дялове; 

• Създаване на предпоставки за ежедневен дистанционен контрол от страна на 

регулаторния орган върху дейността на управляващите фондовете дружества или 

върху самите фондове за спазването на законови норми, касаещи инвестирането 

на активите, спазване на размера на таксите, плащанията на средства от 

фондовете и др.  

• С въвеждане на дяловете от 01.07.2004 год. е въведен общ подход за всички 

пенсионноосигурителни дружества при извършване на оценка на активите и 

пасивите на управляваните от тях пенсионни фондове.  

• Постига се съпоставимост на оценките и определянето на дохода от инвестиране 

на средствата на пенсионните фондове.  

 В нашата страна ежедневната оценка на активите и пасивите на пенсионните 

фондове и воденето на индивидуалните осигурителни партиди в дялове се въведе от 01.07.2004 

год., на която дата стойността на един дял за всички фондове бе 1 лев. Броят на дяловете по 

индивидуалната партида на всяко осигурено лице на 1 юли 2004 год. се получи, като натрупаните 

парични средства по партидата се разделиха на стойността на един дял за тази дата. След този 

момент броят на дяловете по индивидуалните партиди (сметки) на участниците в пенсионните 

фондове се променят само в случай на постъпване на осигурителни вноски или изплащане на 

парични средства. Броят на дяловете, съответстващ на всяка постъпила вноска се определя като 

сумата на вноската (намалена с дължимите такси) се дели на стойността на един дял, валидна за 

датата, на която е направена вноската.  

Администрирането на пенсионните фондове в дялове е ежедневен процес, включващ 

широк набор от извършвани в определена последователност оперативни действия от страна 

на пенсионноосигурителните дружества. Тези действия могат да се отнесат към един от 

следните два основни етапа: 
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• определяне стойността на нетните активи на всеки фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване за предходния работен ден въз основа на оценка на 

неговите активи и пасиви; 

• изчисляване и обявяване на стойността на един дял на съответния пенсионен 

фонд, валиден за текущия работен ден. 

Извършването на тези действия предполага наличие на информация, получавана от 

банките-попечители, инвестиционните посредници, търговските банки-първични дилъри на 

държавни ценни книжа, фондовата борса (посредством издавания от нея борсов бюлетин), 

Националната агенция по приходите ( при превеждане на вноските за допълнителните 

задължителни пенсионни фондове), данни за предстоящите плащания към членовете на 

съответния фонд. За да се извърши оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване пенсионноосигурителното дружество получава необходимата за това 

информация от банката - попечител за всички приключени операции с активите на всеки 

управляван пенсионен фонд за предходния работен ден. Осчетоводяват се задълженията на 

фонда и на операциите с неговите активи за предходния работен ден. За оценката на 

инвестициите на фонда, съставляващи активите му, е необходима информация за пазарните 

цени на всеки финансов инструмент за предходния работен ден. За да бъде определена 

справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени, се налага използване на 

различни приложими методи. 

Определяне стойността на нетните активи 
 При оценката на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване се прилагат принципни изисквания, а именно – при първоначално придобиване 

(признаване) те се оценяват по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката, а 

при последващо оценяване - определени по ред и начин, посочени в специална наредба.*. 

По-нататъшното конкретизиране на методиката за последващото оценяване се извършва в 

правилата за оценка на активите и пасивите, които всяко едно пенсионноосигурителното 

дружество прилага след одобряването им от Комисията за финансов надзор**. 

  Задължителни елементи от съдържанието на тези правила са: 

• избраните източници на ценова информация за финансовите инструменти и 

инвестиционните имоти; 

• начина за определяне на средни цени на държавните ценни книжа и на избраните 

методи за оценка на активите; 

------------------------ 

*НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете 

за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността 

на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за 

изискванията към воденето на индивидуалните партиди Издадена от председателя на Комисията 
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за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 34 от 

27.04.2004 г., бр. 57 от 12.07.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г. 

** Тези правила се прилагат за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното 

дружество и за управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. 

• начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от прилаганите методи 

за оценка, при които се използва такъв процент; 

• начина и критериите за определяне на дружества аналози при прилагане на 

съответния метод; 

• индекса, отразяващ движението на цените на недвижимите имоти, с който се 

съобразява последващата оценка на инвестиционен имот; 

• организацията и контрола на цялостната дейност по оценката на активите и пасивите 

както на дружеството така и на управляваните от него фондове за допълнително  

пенсионно осигуряване, в т.ч. реда и начина за корекции в направената оценка, 

функциите на звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните 

длъжностни лица; 

• системата за съхраняване на документацията по оценката на активите и пасивите;  

За оценка на финансовите инструменти се използват пазарните им цени, котировки или 

посредством прилагане на съответни методи се определя условна оценка, максимално близка до 

пазарната им стойност*. Освен ценните книжа се оценяват и останалите активи на всеки един 

пенсионен фонд. Банковите депозити се оценяват по номиналната им стойност и полагащата се 

съгласно договора натрупана лихва.Парите на каса и паричните средства по разплащателни 

сметки се отразяват по номинална стойност, а краткосрочните вземания се оценяват според това 

дали са със или без определена лихва или доход съответно по себестойност или по 

себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход. 

Инвестиционните имоти присъстват в инвестиционните портфейли на част от 

допълнителните пенсионни фондове и тяхното последващо оценяване по справедлива стойност 

се извършва задължително два пъти годишно (към последните работни дни на месеците юни и 

декември) и когато след последната направена оценка настъпи промяна с повече от 10 на сто в 

избрания индекс, отразяващ изменението в цените на недвижимите имоти. 

При наличие на активен пазар на инвестиционни имоти оценката се извършва по текущи 

пазарни цени за подобен имот със сходно местонахождение и в сходно състояние. При липса на 

пазарни цени оценката се извършва поотделно от най-малко двама независими оценители с 

подходяща професионална квалификация и опит, като се приема най-ниската изготвена оценка. 

Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова 

равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, 

за който се отнася оценката. Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, 
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изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по 

централния курс на БНБ, който е бил в сила при определянето на тази стойност. 

За определяне на стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване се извършва оценка на краткосрочните задължения от пасивите на фонда. 

Пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, които се вземат предвид 

при определяне стойността на нетните му активи, са: 

• задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и 

удръжките (встъпителна такса, такса управление, такса прехвърляне, 

инвестиционна такса, удръжка изтегляне); 

• начислените суми за изплащане на участници във фонда - осигурени лица и 

пенсионери; 

• други задължения на фонда, различни от задълженията към осигурените лица и 

пенсионерите ( като например данък добавена стойност, дължими данъци по 

Закона за облагане доходите на физически лица и др.). 

Оценката на пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се 

извършва в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. 

Стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се 

определя, като от стойността на активите се приспадне стойността на краткосрочните задължения 

на фонда т.е. нетните активи представляват дългосрочните задължения към осигурените лица и 

пенсионерите. Като правило в стойността на нетните активи в универсалните и професионални 

пенсионни фондове се включва и стойността на резерва за гарантиране на минималната 

доходност, формиран в самите фондове, но такива все още не са формирани.  

Изчисляване и обявяване стойността на един дял 
Стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се 

определя ежедневно като съотношение между стойността на нетните активи на фонда към края 

на предходния работен ден и броя на дяловете на пенсионния фонд към края на същия работен 

ден. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете в един 

фонд са равни помежду си по стойност. Стойността на всички дялове и части от дялове във 

фонда е равна на стойността на нетните активи на фонда. Стойността на един дял се изчислява с 

точност то петия знак след десетичната запетая. Така изчислената стойност е валидна само за 

следващия работен ден. Стойността на всички дялове и части от дялове на всеки пенсионен 

фонд се равнява на стойността на нетните активи на фонда. 

Всяка вноска, която прави едно лице се преобразува в дялове и в части от дялове, които 

се прибавят към индивидуалната му партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда се 

включва при определянето на стойността на един дял. Той се прибавя към средствата, натрупани 

по индивидуалните партиди под формата на нарастване на стойността на един дял. При 

прехвърляне на среддства и/или промяна на участие осигуреното лице прехвърля сума, равна на 
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броя дялове по неговата индивидуална партида, умножени по стойността на един дял, определен 

за съответния ден (прехвърлената сума се намалява с такса прехвърляне ако е дължима такава). 

Стойността на един дял за текущия ден се обявява от пенсионноосигурителните 

дружества до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружествата и на техните електронни 

страници. Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се 

обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец.  

Цялостният ежедневен процес по администрирането на пенсионните фондове в 

дялове е обект на контрол от страна на службата за вътрешен контрол на 

пенсионноосигурителните дружества. Този контрол обхваща и правилното изготвяне на 

ежедневните справки до Комисията за финансов надзор.  

С въвеждането на ежедневната оценка на активите и пасивите и определяне 

стойността на един дял дистанционния контрол от страна на Комисията за финансов 

надзор придоби нови измерения.  

По електронен път пенсионноосигурителните дружества представят в КФН до 18 ч. на 

всеки работен ден изискваната и значителна по обем информация за всеки един от 

управляваните фондове за изчислената стойност на един дял, за определянето на нетните 

активи, за вземанията и задълженията, за движението на паричните средства на каса и по 

разплащателни сметки, както и за всички изходни величини, послужили за оценката на 

активите, а именно: 

• изходните величини за изчисление на цената на новопридобита ценна книга, 

оценявана по един от методите, и обосновка на избора на всяка величина; 

• официалния източник, от който дружеството ползва информация при извършване 

на оценката на всяка новопридобита ценна книга. 

Ежедневният дистанционният контрол, осъществяван от Комисията за финансов 

надзор, включва ежедневна проверка и анализ на получената информация за дейността на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и банките попечители, като се следи: 

• за законосъобразността на сключените сделки с активите на пенсионните фондове – 

разрешени финансови инструменти, количествени рестрикции за инвестиции в един 

финансов инструмент, ограничения, свързани с концентрация на риска и др.; 

• за правилността на начина на извършване на оценката на активите и правилното 

им отразяване както в пенсионноосигурителните дружества, така и по регистрите 

на банките-попечители; 

• за спазването на нормативно определения 5-дневен срок за инвестиране на 

постъпилите парични средства; 

• изменението на стойността на нетните активи; 

• за правилното отчисляване на инвестиционната такса; 
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• за правилното определяне на броя дялове, съответстващ на постъпилите и 

изтеглени суми и на стойността на един дял; 

• оповестяването на информация за стойността на един дял съобразно 

нормативните изисквания. 

На практика цялата преоценка на портфейла на всеки фонд се изпраща в КФН. От 

получената информация дистанционно се контролира съответствието с нормативните 

изисквания за средния размер на таксите за управление и инвестиционните такси при 

задължителните фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Установяват се 

отклонения от размера на задължителните такси, удържани от фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване в полза на пенсионноосигурителните дружества – встъпителната 

такса и удръжките от осигурителните вноски (наричана още такса управление).  

Стойността на един дял и участниците в пенсионните фондове 
Определянето и обявяването на стойността на един дял на всеки един пенсионен фонд е 

ежедневен процес, очевидно свързан със значителни разходи, тъй като изисква надеждно 

информационно осигуряване, софтуерно обезпечаване, висока квалификация на служителите. 

Той обаче постига своята цел само ако е в интерес на осигурените лица и пенсионерите.  

Постепенно участниците във фондовете “привикнаха” с воденето на индивидуалните им 

партида в лева и дялове. Чрез годишните извлечения, които се изпращат ежегодно, на всеки 

участник в пенсионен фонд се предоставя подробна информация за движението и състоянието на 

партидата. Такава информация се предоставя и при поискване от страна на осигурено лице или 

пенсионер. Знаейки броят на дяловете си и стойността на един дял, всеки участник може да 

определи сам стойността на натрупаните средства по партидата си към определена дата. 

Особено важно е, че участниците в пенсионен фонд могат да се информират във всеки 

момент за дохода от управлението на активите на фонда, тъй като промяната в стойността на 

един дял отразява това. Постигнатата доходност от управлението на активите на всеки фонд е 

разликата в стойността на един дял в началото и в края на даден определен период, отнесена 

към стойността на един дял в началото на периода. Така, че всъщност осигурените лица 

ежедневно могат да следят промяната в ефективността при инвестирането на активите. В 

рамките на един достатъчно дълъг времеви период, тенденцията в ефективността от 

инвестиционния портфейл на фонда може да бъде основателен мотив за промяна на участието и 

преминаване от един фонд за задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, или 

за изтегляне на средствата, когато законът позволява това. 

Въведеното администриране на пенсионните фондове в дялове в значителна степен 

придаде публичност на дейността на пенсионноосигурителните дружества в качеството им на 

управляващи по отношение на пенсионните фондове. В съответствие с ясно изразения социален 

характер на дейността са и контролните функции вътре в дружествата и от страна на 

регулаторния орган. 
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 Универсалните и професионалните пенсионни фондове се представляват при 

взаимоотношенията си с трети лица единствено от учредилите ги пенсионноосигурителните 

дружества. Принципът тна разделност на дейността се реализира на практика като дружествата и 

универсалните и професионалните пенсионни фондове са отделни юридически лица. 

Пенсионноосигурителните дружества могат да учредяват и да управляват само един 

универсален и един професионален пенсионен фонд. Универсалните и професионалните 

пенсионни фондове се създават за неопределен срок. 

Пенсионноосигурителните дружества носят голяма отговорност пред осигурените лица 

и активите на пенсионните фондове са максимално защитени от неблагоприятни последици 

от действия или бездействия на управляващото ги дружество. Така например те отговарят 

имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно 

изпълнение на своите задължения по отношение управлението и представляването на 

съответните пенсионни фондове. С оглед защита интересите на участниците във фонда в 

случай на несъстоятелност в активите на пенсионноосигурителните дружества не се включват 

сумите в пенсионния резерв. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби, 

настъпили в резултат на действия на учредилите ги дружества, както и за загуби от дейността 

на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява и представлява. 

Пенсионноосигурителното дружество не може да предоставя заеми или да бъде гарант на 

трети лица с активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд. 

 За да участват във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

осигурените лица подават индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество в 

срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване. За лицата, неизбрали 

универсален или професионален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по 

регистрираните универсални фондове съответно професионални фондове. 
 

10.3. Размерът на осигурителните вноски, права на осигурените 
Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

всяка календарна година. Вноските в универсалните пенсионни фондове за 2006 год. са 4% и 

са с по-висок размер от този през 2005 и 2004 год. Предвижда се техният размер за 2007 г. да 

бъде 5 на сто. Вноските за професионален пенсионен фонд за 2006 год. са 12 на сто - за 

лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при 

условията на II категория труд. 

 С размера на осигурителните вноски за универсалния фонд се намаляват 

осигурителните вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Вноските за 

професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите. 

Самоосигурените лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка. С 
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някои изключения осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване. 

  Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на: 

• допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст при условията на държавното обществено 

осигуряване. 

По желание на осигуреното лице универсалния фонд може да изплаща допълнителна 

пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване, при 

условие, по индивидуалната му сметка натрупаните средства позволяват отпускане на такава 

пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст от държавното обществено осигуряване. 

Размерът на пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната 

партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и 

удръжките, в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с 

утвърдените биометрични таблици и техническия лихвен процент. 

• еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната 

партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 на сто; 

• еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало 

осигурено лице и на пенсионер. 

 Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на: 

• срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията 

на първа и втора категория труд съобразно категорията труд; 

Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на 

придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по ДОО и се отпуска при 

наличие на определени условния. 

В КСО е предвиден определен преходен период до момента, в който професионалните 

пенсионни фондове ще започнат да изплащат пенсии, на лицата, раоботили рпри първа и 

втора категория тгруд да се отпускат пенсии при определени условия. 

За да могат работещите при първа категория труд лица да упражнят правото си за 

професионална пенсия за ранно пенсиониране е необходимо да отговарят на следното 

условие - не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд 

и 8 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст по ДОО; 

 За да могат работещите при втора категория труд лица да упражнят правото си за 

професионална пенсия за ранно пенсиониране е необходимо да е налице следната 
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предпоставка - не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория 

труд и 3 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по ДОО. 

 Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя 

на базата на: натрупаните средства по индивидуалната партида; срока на получаване; 

техническия лихвен процент, одобрен от КФН. 

• еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната 

партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 на сто; 

• еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало 

осигурено лице или на пенсионер. 

 При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите 

или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по 

индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на 

наследствените дялове, съгласно Закона за наследството. При смърт на пенсионер на 

универсален или професионален фонд на наследниците се изплаща остатъкът от средствата 

по индивидуалната му партида.Когато осигуреното лице или пенсионерът няма наследници, 

натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд се прехвърлят в 

пенсионния резерв, а натрупаните средства по индивидуалната партида в професионален 

фонд се прехвърлят в държавния бюджет. 

При придобиване право на пенсия от задължителен пенсионен фонд между 

пенсионноосигурителното дружество и пенсионера се сключва пенсионен договор. 

 Осигуреното лице има право да промени участието си във фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната 

партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, 

ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата 

на служебното му разпределение след възникване на задължението му за осигуряване. Извън тези 

случаи участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се 

променя след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него. 

 Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си във фонда при 

несъгласие с извършени промени в правилника му, ако в тримесечен срок от уведомлението 

подадат заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната 

уредба. 

 Осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да 

прехвърли набраните средства по индивидуалната партида от професионалния фонд в 

универсален фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия при условията ДОО. 
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10.4. Инвестиране активите на допълнителните задължителни пенсионни 
фондове 

Принципите, въз основа на които се осъществява инвестирането на активите на 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са надеждност, ликвидност; доходност и 
диверсификация. Предвид социалното значение на допълнителното пенсионно осигуряване 
прилагането на тези принципи следва да води до относително ниска степен на пазарен риск 
при инвестирането на активите, постигане на съответствие между падежната структура на 
инвестиционните портфейли и ликвидните потребности (определени на база прогнозни 
изходящи парични потоци), постигане на такова равнище на доходност, при което не само се 
запазва, но и нараства покупателната способност на средствата по индивидуалните партиди 
на участниците в пенсионните фондове. 

Ограниченията на инвестиционната дейност на пенсионноосигурителните дружества в 
сила от 2000 год., измененени през 2003 год. и действали до февруари т.г. бяха подчинени на 
изцяло на подхода на количествените ограничения, посредством който се прилагаше 
правилото на “благоразумното управление”. С измененията в КСО от февруари 2006 год. 
обаче подхода при регулиране на инвестициите на пенсионните фондове е променен. 

Регулаторната рамка по отношение на инвестициите на пенсионните фондове има 
следните основни аспекти:  
• ограничения относно инструментите, в които могат да се инвестират активите; 
• количествени ограничения относно делът на активите, които могат да се инвестират в 

определен инструмент; 
• ограничения относно концентрацията на риск в портфейла на фондовете (концентрация 

относно инвестиционен инструмент и относно емитента на конкретния инструмент в 
рамките на инвестиционния портфейл).  
Определянето на видовете инвестиционни инструменти определя общата структура на 

портфейлите на фондовете. Наборът от инвестиционни инструменти, в които могат да бъдат 
инвестирани активите на пенсионните фондове, е изчерпателно определен в КСО и е показан в 
синтезиран вид в следващата таблица. За нагледно сравняване на настъпилите промени в 
регулацията в следващите таблици се посочват действалите и действащите към момента 
нормативни изисквания. 

 
Таблица № 10 

Разрешени за инвестиране инвестиционни инструменти в страната 

№ Инструмент Преди поправките в КСО 

от 2006 г.  

След промените в КСО от 

2006 г. 

1 Ценни книжа, издадени или гарантирани 

от държавата 

може може 

2 Ценни книжа, приети за търговия на 

регулираните пазари на ценни книжа, 

вкл. Корпоративни акции и облигации  

може Може* 
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3. Акции на акционерни дружества със 

специална инвестиционна цел 

Може (вкл. са в ценни 

книжа на регулирани 

пазари) 

може 

4. Акции и/или дялове, издадени от 

колективни инвестиционни схеми по 

ЗППЦК, в т.ч. 

дялове на договорни фондове 

акции на инвестиционни дружества 

 

 

 

Не може 

може 

 

 

 

Може 

Може 

5.  Обезпечени корпоративни облигации, в 

случай на регистрация на регулиран 

пазар до 6 м. от издаването им 

 

 

Не може 

 

 

може 

3 Общински ценни книжа може може 

4 Банкови депозити може Може** 

5 Ипотечни облигации  може* Може*** 

6 Деривати  пут-опции на индекси 

и/или облигации 

Сделки с фючърси, опции, 

форуърдни валутни 

договори и лихвени суапови 

сделки 

7 Инвестиционни имоти може може 

*в нормата са допълнени правата по пар.1, т.3 от ДР на ЗППЦК; 

** само в банки с кредитен рейтинг с разрешение да извършват дейност в РБългария; 

***само ако са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. 

Що се отнася до изискванията към структурата на портфейла на пенсионните фондове 

в законодателството на пенсионноосигурителната индустрия бе възприет подхода на 

количествените ограничения. Съществувалите и сега действащите количествени ограничения 

върху структурата на портфейла на задължителните пенсионни фондове са следните: 

Таблица 11 

Количествени ограничения при инвестиции на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване 

Ограничения за
задължителните ПФ в % 
 

Инвестиционен инструмент 

До 02.2006г. След 02.2006 г. 

Държавни ценни книжа  Min.50 Няма 

ограничение 

Корпоративни акции на регулиран пазар Max.10 Max.20 
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Акции на АДСИЦ  Max.5 

Акции и/или дялове от колективни схеми  Max.15 

Корпоративни облигации на регулирани пазари Max.20 Max.25 

Обезпечени корп.облигации до 6 м. на регулирани 

пазари 

 Max.5 

Общински облигации Max.10 Max.15 

Банкови депозити Max.25 (35*) Max.25 

Ипотечни облигации Max.30 Max.30 

Инвестиционни имоти Max.5 Max.5 

Деривати Max.2,5 Няма 

ограничение 

Инвестиции в чуждестранни ЦК Max.15 Вкл. са в 

отд.видове 

инструменти 

*С разрешение на Комисията за финансов надзор.  

Вижда се от посочените количествени рестрикции,че законът предвиждаше задължителен 

минимален процент от активите на пенсионния фонд да бъдат инвестирани в държавни ценни 

книжа, а от друга страна постановяваше задължителни максимални граници, до които могат да се 

простират инвестициите във всички други инвестиционни инструменти, които са разрешени за 

пенсионните фондове. Важна промяна в инвестиционните рестрикции е отпадането на 

минималното относително участие на делът на държавните ценни книжа в портфейлите на 

задължителните пенсионни фондове. Дава се възможност инвестираните в корпоративни ценни 

книжа активи-акции и облигации да заемат значителен относителен дял. Преди последните 

изменения на регулаторната рамка ограниченията по отношение на портфейлите бяха изградени 

въз основа на разглеждането на инвестиционният портфейл като състоящ се от инвестиции в 

страната и в чужбина. Инвестициите в чуждестранни ценни книжа бяха разрешени до 15% за 

задължителните фондове. За инвестициите в чужбина, които предопределят степента на 

излагане на риск към външния пазар, освен горна граница за дела на инвестициите в чужбина 

съществуваха ограничения както към обхвата на видовете чуждестранни инструменти, така и към 

чуждите пазари, на които разрешените инструменти да се търгуват.  

С измененията на КСО видовете чуждестранни инструменти са разписани толкова 

подробно, колкото това е направено за инвестициите в местни инструменти, а количествените 

рестрикции важат за всеки инструмент, независимо дали е на външен или вътрешен пазар. В 

новите разпоредби по отношение инвестициите на пенсионните фондове са включени такива, 

които досега не съществуваха. Едно от тях е свързано с т.нар. репо-сделки. Въведеното 

ограничение е до 5% за този вид сделки за задължителните пенсионни фондове.  
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С оглед намаляване на валутния риск е въведено валутно ограничение – в какви 

валути могат да бъдат деноминирани инвестициите на фондовете. Предвид влизането ни в 

Европейския съюз това ограничение е до 20% за задължителните фондове на активите във 

валута, различна от лев и евро.  

Насочените към ограничаване концентрацията на риск в портфейла инвестиционни 

рестрикции се определят в процент спрямо общите активи на фонда и целят диверсифициране на 

неговия портфейл .по отношение дела на активите, които могат да бъдат инвестирани в една 

емисия или един емитент или в капитала на търговско дружество -те касаят активи в корпоративни 

ценни книжа (акции и облигации) и ипотечни облигации, а също така и банковите депозити в една 

банка. Представени схематично тази група регулации може да бъде представена по следния начин: 

                        Таблица 12  

Инвестиционни ограничения относно концентрация на риска 

в портфейлите на допълнителните задължителни пенсионни фондове* 

За универсалните и професионални пенсионни 
фондове 

Инвестиционни 
инструменти 

Преди изм.От м.02.2006 
год. 

Съгл. действащия КСО 

Корпоративни акции* Макс.5% (10%**) от акции на 
един емитент  

Макс. 5% от акции на един 
емитент  

Корпоративни облигации* Макс. 5% (10%**) в 
облигации на един емитент 

Макс. 5% в облигации на 
един емитент 

Ипотечни* облигации Макс. 5% (10%**) в 
облигации на една банка 

Макс. 5% в облигации на 
една банка 

Общински облигации Макс. 5% в облигации на 
една община 

 

Банкови депозити Макс. 10% в депозити в 
една банка 

Макс. 5% в депозити в 
една банка 

*ограниченията са съотношение инвестирани активи в инвестиционен инструмент/общ 

размер на активите  

**ограничението е за ценни книжа, издадени от едно дружество.  

*** само с разрешение на Комисията за финансов надзор. 

Формираните досега портфейли в задължителните пенсионни фондове могат да се 

разгледат най-общо на база на средностатистическия портфейл на всеки вид пенсионен фонд.  

Към края на м.юни 2007 год. активите на задължителните пенсионни фондове са 1 798 

млн. лв при нетни активи към м. декември 2005 год. над 696 млн.лв. Нетните активи на 

задължителните фондове заемат преобладаващо относително участие в общите нетни активи 

на допълнителните пенсионни фондове, което е видно и от данните в следващата таблица. 

         Таблица№13 
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Относителен дял на балансовите активи на пенсионните фондове по дружества към 

30.06.2007 г.  

 (%) 

ПОД              ФДПО  

              
УПФ ППФ ДПФ Общо 

 ПОК "ДОВЕРИЕ" АД  38.96 39.38 17.10 32.41

 ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД  12.11 18.74 3.57 10.80

 ПОК "ДСК-РОДИНА" АД  7.77 4.18 6.95 6.83

 ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  21.97 21.73 52.77 31.26

 "АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД  9.81 4.88 9.61 8.81

 ПОАД "ЦКБ-СИЛА"  3.84 2.32 1.66 2.89

 ПОД "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ" АД 4.01 7.21 7.34 5.63

 "ПОД-БЪДЕЩЕ" АД  1.41 0.70 1.00 1.15

 ПОД "ТОПЛИНА" АД  0.12 0.85 0.00 0.22

ОБЩО  100.00 100.00 100.00 100.00

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ПО ВИДОВЕ 
ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ 50.47 19.21 30.32 100.00

Средностатистическитe портфейли на универсалните и професионални пенсионни 

фондове са сходни и включват всички разрешени инвестиционни инструменти с изключение 

на дериватите на ценни книжа. Докато към края на 2005 год. инвестициите в държавни ценни 

книжа съставляват основната част от портфейлите на задължителните пенсионни фондове, 

то към края на първото тримесечие на 2007 год. техният относителен дял е снижен 

значително и те съставляват средно около 30% от инвестиционните портфейли на 

дзопълнителните задължителни пенсионни фондове.                        

Таблица 14  

Структура на инвестиционните портфейли на универсалните пенсионни 
фондове към 30.06.2007 год. 

     (%)

№  Инвестиционни 
инструменти 

УПФ 
"ДОВЕ
РИЕ" 

УПФ 
"СЪГЛ
АСИЕ"

УПФ 
"ДСК-
РОДИ
НА" 

ЗУПФ 
"АЛИА
НЦ 

БЪЛГ
АРИЯ"

"АЙ 
ЕН 
ДЖИ 
УПФ" 

УПФ 
"ЦКБ

-
СИЛ
А" 

"ЛУКО
ЙЛ 

ГАРА
НТ-

БЪЛГ
АРИЯ-
УПФ" 

"УПФ - 
БЪДЕ
ЩЕ" 

 УПФ 
"ТОП
ЛИН
А"  

Общо 

І. Инвестиции общо, 
. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

0 100.00 100.00 100.0
0 100.00
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1. 

Ценни книжа, 
издадени или 
гарантирани от 
държавата 

26.40 35.00 19.73 17.77 31.61 40.25 25.19 29.61 72.80 26.06

2. Акции  23.28 30.37 28.54 26.30 30.20 29.58 38.93 37.50 15.01 26.91

3. Корпоративни 
облигации 13.95 17.57 16.36 6.87 4.24 17.38 13.72 13.62 1.41 12.17

4. Общински 
облигации 0.33 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.22

5. Банкови депозити 24.95 7.07 23.66 24.78 7.74 5.80 10.42 17.83 10.77 19.60
6. Ипотечни облигации  1.84 1.84 6.33 6.38 7.44 0.00 5.21 1.44 0.00 3.80

7. Деривати на ценни 
книжа  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Инвестиционни 
имоти 0.00 3.30 0.00 0.93 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.71

9. Инвестиции в 
чужбина 9.24 4.17 5.39 16.97 18.78 4.36 6.22 0.00 0.00 10.53

 

 

 

 

 

Фиг.6 
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Инвестиционен портфейл на УПФ
към 30.06.2007 г. 

Общински облигации
0.22%

Корпоративни облигации
12.17%

Банкови депозити
19.60%

Ипотечни облигации 
3.80%

Инвестиционни имоти
0.71%

Акции 
26.91%

Инвестиции в чужбина
10.53%

Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата

26.06%

Таблица 15
 Структура на инвестиционните портфейли на професионалните пенсионни фондове към 30.06.2007 г. 

 

         (%)

№  
             ППФ        
Инвестиционни 
инструменти 

ППФ 
"ДОВЕРИ

Е"  

ППФ 
"СЪГЛА
СИЕ" 

ППФ "ДСК-
РОДИНА"

ЗППФ 
"АЛИАНЦ 
БЪЛГАРИ

Я" 

"АЙ ЕН 
ДЖИ ППФ"

ППФ 
"ЦКБ-
СИЛА" 

"ЛУКОЙЛ 
ГАРАНТ-
БЪЛГАР
ИЯ-ППФ" 

 ППФ 
"БЪДЕ
ЩЕ"  

 ППФ 
"ТОПЛИН

А"  
Общо 

І. Инвестиции общо, в т.ч. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1. Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 22.09 26.61 25.48 22.81 29.07 40.66 32.90 28.11 72.50 25.21

2. Акции  25.82 32.91 31.90 27.83 31.49 31.09 39.92 39.95 15.42 29.18

3. Корпоративни облигации 14.67 18.34 17.04 5.25 4.54 18.66 10.34 9.95 0.82 12.56

4. Общински облигации 0.72 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.41

5. Банкови депозити 23.20 12.49 14.58 22.19 8.58 4.37 8.71 21.99 11.26 18.39

6. Ипотечни облигации  2.61 1.46 5.98 7.92 9.49 0.00 4.88 0.00 0.00 4.08

7. Деривати на ценни книжа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Инвестиционни имоти 0.05 3.84 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.81

9. Инвестиции в чужбина 10.84 3.78 5.02 14.00 16.83 2.49 3.03 0.00 0.00 9.36

 
 

 Фиг.7 



 134

Инвестиционен портфейл на ППФ към 30.06.2007 г.

Инвестиции в чужбина
9.36%

Ипотечни облигации 
4.08%

Банкови депозити
18.39%

Инвестиционни имоти
0.81%

Общински облигации
0.41%

Корпоративни облигации
12.56%

Акции 
29.18%

Ценни книжа, издадени 
или гарантирани от 

държавата
25.21%

 
 

Допълнителните задължителни пенсионни фондове към 30.06.2007 год. за последния 

24-месечен период са постигнали следната доходност, изчислена на годишна база: 
 

Средноаритметична доходност за универсален 

пенсионен фонд 

10,03% 

Средноаритметична доходност за професионален 

пенсионен фонд 

10,42% 

 По данни на КФН (www.fsc.bg) 

Тези резултати отразяват множество фактори, но един от най-важните е 

предопределената от действащите законови рестрикции относно инвестициите на 

пенсионните фондове от втория стълб, динамиката на вътрешния капиталов пазар, 

постепенното инвестиране на външни пазари и др. 

В КСО са посочени и редица забрани по отношение средствата на задължителните 

пенссионни фондове. Тези забрани за инвестиране включват инвестиции в ценни книжа, които 

не са напълно изплатени; ценни книжа, издадени от пенсионноосигурителното дружество, 

което го управлява, или от свързани с него лица; ценни книжа, издадени от банката- 

попечител, от инвестиционните посредници или от свързани с тях лица; ценни книжа или 

инвестиционни имоти, собственост на пенсионноосигурителното дружество, което го 

управлява, или на свързани с него лица. Пенсионноосигурителното дружество или свързани с 
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него лица не могат да придобиват ценни книжа или инвестиционни имоти, притежавани от 

управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно в тримесечен срок от датата на 

превишение на съответното инвестиционно ограничение да приведе активите на фонда в 

съответствие със законово регламентираните, когато то се дължи на промяна в пазарните цени на 

активите, промяна в стойността на активите на пенсионния фонд, придобиване на права при 

увеличаване на капитала на даден емитент, намаляване на капитала на даден емитент. 

 Всеки допълнителен задължителен пенсионен фонд осъществява организацията и 

дейността си въз основа на одобрен от Комисията за финансов надзор правилник. 

Последният се приема от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното 

дружество и е със съдържание, конкретизирано в Кодекса за социално осигуряване. Освен 

данни, идентифициращи пенсионния фонд (наименованието на фонда, наименованието, 

седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество) той 

задължително съдържа условията за допълнително задължително пенсионно осигуряване, 

диференцирано за професионален и за универсален пенсионен фонд и условията и реда за 

сключване, изменяне, допълване и прекратяване на осигурителни или пенсионни договори.  

Съществена информация за участниците във задължителните фондове 

представляват също условията и реда за водене на индивидуалните им сметки и за 

предоставянето на извлечения от тях. Поради това, че размерът на пенсиите зависи не само 

от размера на вноските и таксите и удръжките, но и от дохода от инвестирането на средствата 

в правилника на задължителен пенсионен фонд се посочват методите и периодичността на 

оценка на активите на фонда;периода и начина за разпределяне на доходите от инвестиции и 

основните цели и ограничения на инвестиционната политика на фонда, начина за гарантиране 

на минимално равнище на доходност от инвестиране на средствата на осигурените лица , 

размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество. 

В правилника на фонда се посочва също и процедурата по администриране на 

пенсиите и плащанията, а именно условията, реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на 

еднократните или разсрочените плащания;условията за прехвърляне на натрупаните 

средства по индивидуалната партида;реда и начина за формиране на резерв за изплащане на 

пожизнени пенсии и др. 

Пенсионноосигурителното дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, 

задължително създава пенсионен резерв, с който се покрива изплащането на пенсиите на 

лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.  

Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност 

при управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване. Минималната доходност се определя от КФН към края на всяко тримесечие в 

процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове на базата на 
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постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от съответния вид за 

предходния двегодишен период. Минималната доходност за съответните видове пенсионни 

фондове представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 3 процентни пункта 

по-малка от средната - което от двете числа е по-малко. Когато постигнатата доходност е по-

ниска от минималната, управляващото фонда дружество, е длъжно в определен срок да 

покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.  

  За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и за управление на пенсионните фондове пенсионноосигурителните дружества 

събират такси и удръжки*. 

Разрешението за управление на универсален или на професионален фонд се издава 

от КФН, която може да отнеме издаденото разрешение при нарушения на КСО. 

-------------------------- 

*Вж. Тема 9. 

Интересите на осигурените в задължителните пенсионни фондове се представляват от 

попечителски съвет. В състава на попечителския съвет влизат по равен брой представители на 

национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и 

един представител на пенсионноосигурителното дружество.Предложенията и решенията на 

попечителския съвет имат препоръчителен характер за пенсионноосигурителното дружество. 

 Налице е специфика в данъчното законодателство относно задължителните 

пенсионни фондове. Приходите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд не се 

облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Приходите от 

инвестиране на активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд, разпределени 

по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за 

облагане доходите на физическите лица. Услугите по допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност. 

Финансовият резултат на лицензираните дружества за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване се намалява с пенсионния резерв както и с дохода от неговото инвестиране. 

 Личните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в 

универсален пенсионен фонд от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното 

облагане. Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване се 

признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
  

ОБОБЩЕНИЕ 

• Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява на 

капиталавопокривен принцип посредством участие в универсални и професионални 

пенсионни фондове, които могат да се управляват само от лицензирани 

пенсионноосигурителни дружества. 
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• Подлежащите на задължително осигуряване за пенсия лица в универсални и 

професионални фондове се определят според това, дали лицата са родени след 

31.12.1959 год. За универсалните фондове или работят при уссловията на първа или 

втора категория труд.  

• Допълнителното задължително осигуряване е персонално, при него не се прилага 

принципа на солидарността и средствата на всяко лице се натрупват в негова 

индивидуална сметка, която се нарича индивидуална осигурителна партида. Не се 

допуска преразпределение на средства между индивидуарлните сметки на отделните 

участници във фонда. Администрирането на индивидуалните партиди се извършва в лева 

и дялове. Последните представляват пропорционална част от нетните активи на фонда и 

изменението на тяхната стойност дава важна информация за осигуряващите се и за 

регулатора с оглед осъществявания от него стриктен дистанционен контрол. 

• С въвеждането на дяловете при воденето на индивидуалните осигурителни партиди се 

въведе общ подход за всички пенсионноосигурителни дружества при оценката на активите 

и пасивите, осигурените лица могат да проследят изменението на средствата си във всеки 

един момент.Оценката на активите се осъществява на пазарен принцип при спазване на 

конкретна последователност и прилагане на методи.Създават се условия за 

дистанционен контрол. Общ е подхода при оценката на активите и пасивите, прилаган от 

всички пенсионноосигурителни дружества, което създава условия за съпоставимост на 

постигнатите резултати при инвестирането на активите. 

• Пенсионноосигурителните дружества носят имуществена отговорност пред осигурените 

лица за загуби, причинени от техните действия или бездействия.  

• Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на допълнителна пожизнена 

пенсия за старост при определени условия, на еднократно изплащане до 50 на сто от 

средствата при пожизнена инвалидност, на изплащане на суми на наследници на участник 

във фонда. Всяко осигурено лице има право да промени участието си и да прехвърли 

средствата си от един универсален фонд в друг, управляван от друго 

пенсионноосигурително дружество универсален фонд. 

• Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална 

пенсия за ранно пенсиониране, на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата при 

пожизнена инвалидност, на изплащане на суми на наследници. Всяко осигурено лице има 

право да промени участието си и да прехвърли средствата си от един професионален 

фонд в друг, управляван от друго пенсионноосигурително дружество професионален 

фонд. 
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• Размерът на осигурителните вноски за допълнителните задължителни пенсионни 

фондове се определя със Закона за държавното обществено осигуряване за всяка 

календарна година. 

• Конкретизирани са принципите, въз основа на които се управляват средствата на 

осигурените лица. Управляващите дружества са длъжни да се придържат към 

инвестиционни рестрикции и забрани. Ограниченията се отнасят предимно до видовете 

инвестиционни инструменти, коиличцествени ограничения, концентрация на риск в 

портфейла.  

• Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност при 

управление на активите на допълнителнте задължителни пенсионни фондове. 

• Съществуват редица специфични особености при данъчното облагане в сферата на 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване, свързани с приходите на 

фондовете, приходите от инвестиране на активите, услугите по допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване и др. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Какви са целите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване? 

2. Въз основа на какви принципи се осъществява допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване? 

3. Кои лица подлежат на задължително осигуряване в универсални и професионални 

пенсионни фондове? 

4. Кога възниква задължението за осигуряване в задължителни пенсионни фондове? 

5. Какъв е размерът на осигурителните вноски за универсален и за професионален 

пенсионен фонд? 

6. Какви са правата на осигурените в универсален пенсионен фонд? 

7. Какви са правата на осигурените в професионален пенсионен фонд? 

8. При какви условия осигурено лице може да промени участието си и да прехвърли 

средствата си от един фонд, управляван от едно пенсионноосигурително дружество в друг 

съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество? 

9. Характеризирайте индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица. 

10. Какво представляват дяловете и как се определят те? 

11. Какво е съдържанието на правилник за организацията и дейността на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване? 

12. От какво зависи размерът на пенсията, която осигурено лице може да получи от 

задължителен пенсионен фонд? 

13. Кога възниква правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост? 



 139

14. Кога възниква правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите 

при условията на първа и втора категория труд? 

15. Въз основа на какви принципи се осъществява инвестирането на активите на 

универсалните и професионални пенсионни фондове? 

16. Колко групи инвестиционни рестрикции се прилагат?  

17. Кои са инвестиционните инструменти, в които могат да се влагат активите на 

задължителните пенсионни фондове? 

18. В какво не могат да бъдат инвестирани активите на задължителните пенсионни фондове? 

19. Какви са количествените ограничения, при спазването на които се конструират 

инвестиционните портфейли на универсалните и професионални пенсионни фондове? 

20. Какво представлява минималната доходност от инвестирането на активите на 

допълнителните задължителни пенсионни фондове и как се определя тя? 

21.  Каква е ролята на попечителските съвети? 

22. В какво се изразява спецификата на данъчното законодателство при задължителните 

пенсионни фондове? 
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Тема 11: ДОБРОВОЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 
  

Ключови думи: допълнително доброволно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица 

и/или професионална квалификация, доброволно здравно осигуряване, договор за допълнително 

доброволно осигуряване, доброволно осигуряване по професионални схеми, пожизнена или 

срочна доброволна пенсия, прехвърляне на средства, консултативен съвет, възстановяване на 

разходи, абонаментно обслужване, здравноосигурителен договор, здравноосигурителни резерви 

 
Доброволното социално осигуряване в нашата страна е допълнително и е съществен 

елемент от реформата в системата на социалното осигуряване. То се осъществява като 

доброволно осигуряване в допълнителни доброволни фондове и в доброволни фондове по 

професионални схеми, доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация и доброволно здравно осигуряване. Измежду тези три форми на доброволно 

здравно осигуряване единствено доброволното осигуряване за безработица и/или 

професионална квалификация не е получило своята практическа реализация и тук трябва да се 

има предвид, че то се регламентира законово едва през 2003 год. 

 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да посочвате принципите, въз основа на които се осъществява допълнителното 

доброволно пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно осигуряване по 

професионални схеми, доброволното осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация; 

• Да очертавате обхвата от лица, които могат да се осигуряват в допълнителните 

доброволни фондове и в допълнителното доброволно осигуряване по професионални 

схеми; 

• Да посочвате как може да се определя осигурителната вноска за всеки вид фонд; 

• Да посочвате осигурителните права на участниците във всеки отделен фонд за 

доброволно осигуряване; 

• Да посочвате видовете пенсии и начина на определяне на пенсията от 

доброволните пенсионни фондове; 

• Да разглеждате съдържанието на правилниците за организацията и дейността на 

доброволните пенсионни фондове и на фондовете за безработица и/или професионална 

квалификация; 

• Да очертавате инвестиционните регулации, които намират приложение при 

доброволното осигуряване за пенсия, за здраве и за безработица и/или професионална 

квалификация; 
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• Да посочвате спецификата в данъчното законодателство относно доброволните 

фондове. 

 

1. Доброволно пенсионно осигуряване 
Доброволното пенсионно осигуряване е третият стълб на българската пенсионна система и 

вторият елемент на допълнителното пенсионно осигуряване. То дава възможност посредством 

лични вноски, вноски от работодател или друг осигурител да се осигурява получаването на трета 

пенсия (за лицата, които се осигуряват в универсален фонд). 

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие във 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряван и във фондове за допълнително 

доброволно осигуряване по професионални схеми, които се учредяват и управляват от 

лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Едно пенсионноосигурително дружество може 

да учредява и да управлява само един фонд за доброволно пенсионно осигуряване, като 

органите на управление на дружеството управляват и представляват пред трети лица 

доброволния фонд.  

Пенсионноосигурителното дружество и фондът за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване са отделни юридически лица, като по този начин се прилага на пректика принципа за 

юридическата самостоятелност и за разделност на дейността.  

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на 

принципите на: 

• доброволност на участието; 

• юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; 

• прозрачност, разделност и изключителност на дейността; 

• разрешителен режим и държавно регулиране; 

• задължителна периодична отчетност и разкриване на информация; 

• лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества. 

 
1.1. Осигуряване във фонд за допълнително доброволно осигуряване 
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява в два вида фондове 

– фонд за допълнително доброволно осигуряване и фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване по професионални схеми. 

 
1.2.1. Осигуряване в доброволен пенсионен фонд 
Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се осигурява или 

да бъде осигурявано във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване въз основа 
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на договор с пенсионноосигурително дружество.Участието във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване започва от момента на сключването на осигурителния 

договор. 

За разлика от осигуряването в задължителните пенсионни фондове осигурителните 
вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за както за сметка на работодателя, така и 

за сметка на друг осигурител или за лична сметка. Освен това техният размер и периодичност на 

плащане не се определят в нормативен акт, а се посочват в осигурителния договор.  

Осигурителните вноски могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни и да се 

правят от: 

• физически лица - за своя сметка; 

• работодатели, които са осигурители - за своите работници и служители; 

• органи, които са осигурители – за държавните служители; съдиите, прокурорите, 

следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители; кадровите 

военнослужещи; възложители, които са осигурители - за лицата, с които е сключен договор за 

възлагане на управление или контрол; други осигурители - физически или юридически лица - в 

полза на трети лица. 

Вноските от осигурителите са отделно от личните вноски и от вноските на другия 

осигурител за това лице. 

 Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В индивидуалната партида се правят записи 

за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките.Тя се води в левове и в дялове. 

Вноските за доброволно пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд, се 

отчитат в дялове и в части от дялове. Не се допуска преразпределение на средства между 

индивидуалните партиди. 

 Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Дяловете в 

един фонд са равни помежду си по стойност. Стойността на всички дялове и части от дялове във 

фонда е равна на стойността на нетните активи на фонда. Доходът от инвестиране средствата на 

фонда се включва при определянето на стойността на един дял.  

 Договорът за доброволно пенсионно осигуряване урежда отношенията по доброволното 

пенсионно осигуряване и се сключва между пенсионноосигурителното дружество, от една страна, 

и осигуреното лице или осигурителя, от друга страна. Когато осигурителният договор е сключен 

между осигурител и пенсионноосигурително дружество, то е в полза на осигурените лица. 

 В осигурителния договор може да се ограничи правото на осигуреното лице да изтегли 

или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; да прехвърли внесените в негова полза за 

сметка на работодател или лица друг осигурител средства за доброволно пенсионно осигуряване. 

Тези ограничения не се прилагат, когато осигурителният договор е прекратен или трудовото 
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правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление или контрол са 

прекратени. 

  Осигурителният договор е безсрочен. Осигурителният договор не може да бъде 

прекратен едностранно от пенсионноосигурителното дружество освен при смърт на осигурения, 

когато осигуреният по собствена воля премине в друго пенсионноосигурително дружество, а също 

и еднократно изтегляне на цялата набрана сума по индивидуалната партида. 

При придобиване право на пенсия се сключва пенсионен договор с 

пенсионноосигурителното дружество. 

 Осигуряването във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
дава право на: 

• лична пенсия за старост; 

Правото на лична пенсия за старост възниква при придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. По желание на осигуреното 

лице обаче доброволния фонд може да изплаща пенсия и до пет години преди навършването на 

тази възраст. Личната пенсия за старост може да бъде пожизнена или срочна по избор на 

осигуреното лице. 

Размерът на пожизнената доброволна пенсия определя на базата на:натрупаните 

средства по индивидуалната партида; биометричните таблици и техническия лихвен процент, 

одобрени от КФН. Размерът на срочната пенсия се определя на базата на натрупаната сума по 

индивидуалната партида,срока на получаване и техническия лихвен процент, одобрен от КФН. 

• лична пенсия за инвалидност; 

 Правото на лична пенсия за инвалидност възниква от датата на инвалидизирането, 

посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия или на Националната 

експертна лекарска комисия. Тя може да бъде пожизнена или срочна в зависимост от решението. 

При придобиване право на лична пенсия за старост или инвалидност осигуреният има 

право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на 

натрупаните средства по индивидуалната му партида. 

•  наследствена пенсия  

Правото на наследствена пенсия възниква при смърт на осигуреното лице или на лице, 

което получава пенсия от доброволния фонд. Лицата, които имат право на наследствена пенсия, 

се определят в правилника на фонда и се посочват в осигурителния договор. При смърт на 

осигуреното лице и когато няма лица-наследници, натрупаните средства по индивидуалната 

партида се дължат на наследниците по закон. Когато няма и наследници по закон, натрупаните 

средства по индивидуалната партида остават в резерва за изплащане на пожизнени пенсии. 

  При смърт на пенсионер и когато няма посочени лица-наследници, на неговите 

наследници по закон се изплаща остатъкът от средствата в индивидуалната му партида. Когато 
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няма наследници по закон на починал пенсионер, дължимите средства остават в пенсионния 

резерв. 

• еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната 

партида; 

Характерна особеност на доброволното пенсионно осигуряване е правото на осигурените 

лица да изтегли по всяко време натрупаните средства от лични вноски. Поради тази причина 

доброволното пенсионно осигуряване се разглежда и като дългосрочно спестяване. Не така обаче 

стои въпросът със средствата, натрупани от работодателските вноски. Осигуреното лице има 

право да ги изтегли като придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигуреното 

лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от 

лични осигурителни вноски.Средствата, натрупани от вноски на осигурителя, могат да се 

изплащат на осигуреното лице само при придобиване право на лична пенсия за старост или за 

инвалидност. 

• еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало 

осигурено лице или на пенсионер. 

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната 

партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от 

веднъж в рамките на една календарна година. Извън тези случаи осигуреното лице има право да 

прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг фонд, управляван от друго 

пенсионноосигурително дружество, при несъгласие с извършени промени в правилника за 

организацията и дейността на фонда в определен срок. Осигуреното лице има право не повече от 

веднъж в рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по индивидуалната му 

партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях по индивидуална партида в 

същия или в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на съпруг или на 

роднини по права линия до втора степен. 

Принципите, въз основа на които се осъществява инвестирането на активите на 

доброволните пенсионни фондове са аналогични с тези при доплнителните задължителни 

пенсионни фондове  

Ограниченията на инвестиционната дейност на пенсионноосигурителните дружества в 

сила от 2000 год., измененени през 2003 год. и действали до февруари т.г. и при доброволните 

фондове бяха количествените. 

Законовите изисквания относно инвестициите на доброволните пенсионни фондове също 

както и при задължителните допълнителни пенсионни фондове може да се разгледа от гл. т. На 

ограничения относно инструментите;количествени ограничения относно делът на активите в 

определен инструмент; ограничения относно концентрацията на риск. 
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Инвестиционните инструменти, в които могат да се инвестират активите на доброволните 

пенсионни фондове са същите както при допълнителните задължителни пенсионни фондове. 

Съществуващите количествени ограничения преди и след фенвруари 2006 год. които определят 

структурата на портфейла на доброволния фонд са следните: 

 

Таблица 16 

Количествени ограничения при инвестиции на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване 

Ограничения за доброволните ПФ 
В % 

Инвестиционен инструмент 

До 02.2006г. След 02.2006 г.* 

ДЦК  Min.30 Няма ограничение 

Корпоративни акции на регулиран пазар Max.10 Няма ограничение 

Акции на АДСИЦ  Max.10 

Акции и/или дялове от колективни схеми  Няма ограничение 

Корпоративни облигации на регулирани 

пазари 

Max.20 Няма ограничение 

Обезпечени корп.облигации до 6 м. на 

регулирани пазари 

 Max.10 

Общински облигации Max.10 Няма ограничение 

Банкови депозити Max.25 (35*) Няма ограничение 

Ипотечни облигации Max.30 Няма ограничение 

Инвестиционни имоти Max.10 Max.10(до 5% в един имот) 

Деривати Max.2,5 Няма ограничение 

Инвестиции в чуждестранни ЦК Max.20 Вкл. са в отд.видове 

инструменти 

*С разрешение на Комисията за финансов надзор.  

 

Преди последните изменения на регулаторната рамка ограниченията по отношение на 

портфейлите бяха изградени въз основа на разглеждането на инвестиционният портфейл като 

състоящ се от инвестиции в страната и в чужбина. Инвестициите в чуждестранни ценни книжа 

бяха разрешени до 20% за доброволните пенсионни фондове.  

С измененията на КСО по отношение инвестициите на пенсионните фондове са включени 

репо-сделките и ограничение до 30% за доброволните фондове на активите във валута, различна 

от лев и евро.  
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За ограничаване концентрацията на риск в портфейла инвестиционните ограничения, 

определени в процент спрямо общите активи на фонда са представени схематично в следващата 

таблица: 

                        Таблица 17  

Инвестиционни ограничения относно концентрация на риска 

в портфейлите на допълнителните пенсионни фондове* 

За доброволните пенсионни фондове Инвестиционни инструменти 

Преди изм. От м.02.2006 
год. 

Съгл. действащия КСО 

Корпоративни акции* Макс. 5% от акции на един 

емитент  

Макс. 5% от акции на един 

емитент  

Корпоративни облигации* Макс. 5% (10%*) в облигации 

на един емитент 

Макс. 5% в облигации на 

един емитент 

Ипотечни* облигации Макс.5%(10%*)в облигации 

на една банка  

Макс. 5% в облигации на 

една банка 

Общински облигации Макс. 5% в облигации на 

една община 

 

Банкови депозити Макс. 10% в депозити в една 

банка  

Макс. 5% в депозити в 

една банка 

*ограниченията са съотношение инвестирани активи в инвестиционен инструмент/общ 

размер на активите  

**ограничението е за ценни книжа, издадени от едно дружество.  

*** само с разрешение на Комисията за финансов надзор. 

 

Формираните портфейли в доброволните пенсионни фондове могат да се посочат на 

база на средностатистическия портфейл. Към края на м. март 2007 г. ресурсите натрупани в 

доброволните пенсионни фондове възлизат на близо 524 млн. лева.  

Ако трябва да се състави средностатистически портфейл за доброволен пенсионен фонд, 

то той би включвал държавни ценни книжа, ипотечни облигации, корпоративни ценни книжа и 

банкови депозити.  
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Таблица 18 

Структура на инвестиционния портфейл на ДПФ към 30.06.2007 г. 

 
 

Инвестиционни 
инструменти 

ДПФ 
"ДОВЕРИЕ" 

ДПФ 
"СЪГЛАСИ

Е" 

ДПФ "ДСК-
РОДИНА" 

ДПФ 
"АЛИАНЦ 
БЪЛГАРИЯ

" 

"АЙ ЕН 
ДЖИ ДПФ"

ДПФ "ЦКБ-
СИЛА" 

"ЛУКОЙЛ 
ГАРАНТ-
БЪЛГАР
ИЯ-ДПФ" 

"ДПФ - 
БЪДЕ
ЩЕ" 

ДПФ 
"ТОПЛИН

А" 
Общо 

I. 
Инвестиции 
общо, в т.ч. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

100.0
0 100.00 100.00

1 

Ценни книжа, 
издадени или 
гарантирани от 
държавата 6.73 10.28 17.15 16.85 15.40 22.51 17.43 16.39 100.00 14.91

2 Акции 31.47 47.66 32.82 26.67 32.33 48.66 44.38 61.04 0.00 31.05

3 
Корпоративни 
облигации 24.70 16.86 19.63 8.71 4.79 17.22 13.23 6.83 0.00 12.52

4 
Общински 
облигации 0.40 1.94 0.00 0.17 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.24

5 Банкови депозити 23.70 9.90 20.36 22.98 11.89 5.17 13.93 15.74 0.00 20.45

6 
Ипотечни 
облигации 0.00 2.74 5.95 5.84 9.99 0.00 6.37 0.00 0.00 5.03

7 
Деривати на 
ценни книжа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 
Инвестиционни 
имоти 0.61 7.01 0.00 4.68 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 2.91

9 
Инвестиции в 
чужбина 12.39 3.61 4.09 14.10 25.60 3.53 4.53 0.00 0.00 12.89

            
           Фиг.8 

 

Инвестиционен портфейл на ДПФ към 30.06.2007 г.

Инвестиции в чужбина
12.89%

Инвестиционни имоти
2.91%

Ипотечни облигации
5.03%

Общински облигации
0.24%

Акции
31.05%

Корпоративни облигации
12.52%

Ценни книжа, издадени 
или гарантирани от 

държавата
14.91%

Банкови депозити
20.45%
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Държавните ценни книжа формират 14% от средностатистическият портфейл, докато 

инвестициите в акции, търгуващи се на регулиран пазар, са 31% към 30.06.2007 год. 

Корпоративните облигации са част от портфейла на всеки пенсионен фонд. Ипотечните 

облигации са елемент от портфейла на всички пенсионни фондове с не висок относителен дял – 

над 5% в средностатистическия портфейл. В края на второто тримесечие на 2007 год. 

портфейлите на доброволните пенсионни фондове в индустрията са относително сходни.  

При тази структура на средностатистическите портфейли на допълнителните пенсионни 

фондове за периода 30.06.2005-29.06.2007 год. е постигната средноаритметична доходност в 

размер на 10,79%. 

При сравняването на ограниченията при задължителните фондове от една страна и 

доброволните пенсионни фондове от друга страна се вижда че се прилагат значително по-

либерални инвестиционни ограничения по отношение инвестирането на активите на 

доброволните фондове в сравнение със фондовете от т.на. втори стълб, което съответства на 

принципа за доброволност на участието в т.нар. фондове от третия стълб.  

Забраните за инвестиране са аналогични на тези, отнасящи се за задължителните 

пенсионни фондове. При нарушаване на инвестиционните ограничения пенсионноосигурителното 

дружество е длъжно да приведе в съответствие активите на доброволния фонд в срока и поради 

причините, които са посочени за задължителните допълнителни пенсионни фондове. 

 Пенсионноосигурителното дружество отговаря имуществено пред осигурените лица за 

загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по 

отношение на управлението и представляването на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване. То гарантира с активите си изпълнението на задълженията си към 

осигурените лица и пенсионерите.Фондът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

не носи отговорност за задълженията и за загубите на пенсионноосигурителното дружество, което 

го управлява и представлява. 

 Разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване се издава от КФН, която може да го отнеме при преобразуване на дружеството, 

когато управлението на фонда преминава към друго пенсионноосигурително дружество, при 

прекратяване на фонда поради вливане в или сливане с друг фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, при наличие на реална и непосредствена заплаха за интересите на 

осигурените лица и др. 

 Правилникът за организацията и дейността на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване се приема от общото събрание на акционерите на 

пенсионноосигурителното дружество и съдържа освен наименованието на фонда, 

наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, 

което го управлява, така също и: 
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• условията за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;условиятаза сключване, 

изменение и прекратяване на осигурителни или пенсионни договори; 

• видовете пенсионни схеми и тяхното описание; 

• реда за набиране на осигурителни вноски;лицата, които имат право на наследствена 

пенсия; 

• условията за водене на индивидуални партиди и за предоставяне на осигуреното лице на 

извлечения от тях; 

• периода и начина за разпределяне на доходите от инвестиции и основните цели и 

ограничения на инвестиционната политика на фонда; 

• размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество; 

• условията, реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на еднократните или 

разсрочените плащания; 

• условията за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида; 

• методите и периодичността на оценка на активите на фонда; 

• правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на осигуреното лице, на 

работодателите и другите осигурители и др. 

 Интересите на осигурените лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване се представляват от консултативен съвет. 
Приходите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не се облагат с 

данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.Приходите от инвестиране на 

активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, разпределени по 

индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по реда на Закона за 

облагане доходите на физическите лица.Услугите по допълнително пенсионно осигуряване не се 

облагат с данък върху добавената стойност. 

Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от физическите 

лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане.Вноските на осигурителите за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване се признават за разход.  

Пенсионноосигурителното дружество събира такси и удръжки за управлението на 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (вж. Тема 8).  

 Конкретният размер на таксите и удръжките се определят в правилника на фонда за 

доброволно пенсионно осигуряване. 

Поради доброволният характер на допълнителното пенсионно осигуряване 

пенсионноосигурителните дружества могат в рамките на закона да предлагат по-голямо 

разнообразие на пенсионни схеми и на други видове плащания. От своя страна лицата имат 

право на по-голям избор, както на доброволен фонд, така и на предлагани от него пенсионни 

схеми. 
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1.2. Доброволно пенсионно осигуряване чрез участие в професионални 
схеми 

С измененията в Кодекса за социално осигуряване през 2006 год. се създаде законова 

възможност за доброволно участие в професионални пенсионни схеми. Основният фактор за това 

е хармонизирането на пенсионното законодателство в нашата страна е действащото 

законодателство в страните от Европейския съюз (ЕС). 

Както се посочи, у нас се прилага т.нар. тристълбов модел на Световната банка, който се 

отличава от прилаганият в страните от ЕС.Пенсионният модел в ЕС включва законоустановени 

пенсионни схеми, пенсионно осигуряване по професионални схеми и индивидуално доброволно 

пенсионно осигуряване. Професионалните пенсионни схеми, които са широко прилагани в ЕС 

нямаха наш еквивалент.  

Основните направления, в които се хармонизира българското законодателство с това на ЕС 

е промяната на инвестиционния режим относно активите на допълнителните пенсионни фондове и 

създаването на допълнителна възможност за социална защита чрез допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионална схема. По признак задължителност/доброволност на 

участието това ще бъде втория вид фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 

Европейските директиви, с които се урежда на равнище общност прилагането на професионалните 

схеми са: Директива 98/49/ЕО и Директива 2003/41/ЕО; Директива 86/378/ЕИО, свързана с 

прилагането на принципа за равното третиране на жените и мъжете и в областта на 

професионалните схеми за социална сигурност; Директива 98/49/ЕО за запазване на 

допълнителните пенсионни права на работниците и служителите при тяхното движение в рамките 

на общността. 

Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми (ДДПОПС) ще функционират на същите принципи, както и сегашните фондове за 

допълнително доброволно осигуряване.Те ще се управляват от осъществяващите тази дейност 

пенсионноосигурителни дружества (ПОД) и няма да се различават при учредяването и 

управлението си от съществуващите фондове за доброволно пенсионно осигуряване.Едно ПОД 

може да учреди и управлява един фонд за допълнително доброволно осигуряване и един фонд за 

ДДПОПС. Фондът за ДДПОПС и управляващото го дружество са отделни юридически лица. 

ПОД носи редица отговорности с оглед защитата на членуващите в управляваните от него 

доброволни фондове.На първо място е отговорността пред осигурените лица за загуби, 

настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на задълженията при управлението и 

представляването на фондовете. То гарантира с активите си изпълнението на задълженията си 

към осигурените лица и пенсионерите. Както фонда за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване така и фонда за ДДПОПС не носи отговорност за задълженията и за загубите на 

управляващото дружество. 

Управляващото фонд за ДДПОПС осигурително дружество е задължено да създаде 
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технически резерви в случаите, когато покрива биометрични рискове, гарантира минимално ниво 

на доходност или размер на пенсиите. Активите за покриване на техническите резерви следва да 

се формират и поддържат към самия фонд за доброволно осигуряване по професионални схеми 

като обособено имущество.  

Процедурите за издаване и за отказ за даване на разрешение за управление на фонд за 

ДДПОПС от Комисията за финансов надзор е аналогична на тази за допълнителните доброволни 

фондове. Съществуващите основания за отнемане на разрешението са допълнени със следните 

обстоятелства: системни нарушения на приложимото трудово и социално законодателство; на 

нормативните изисквания, свързани с инвестиционната дейност и разкриването на информация.  

Правилникът за организацията и дейността на фонд за ДДПОПС трябва да съдържа 

данни и информация, съдържаща се във всеки правилник на фонд за допълнително доброволно 

осигуряване като идентификационни данни за фонда и управляващото го дружество; условия и 

ред за сключване, изменение, допълнение и прекратяване на осигурителни или пенсионни 

договори; условия и ред за водене на индивидуални партиди и за предоставяне на осигуреното 

лице на извлечения от тях; инвестиционната политика, цели и ограничения на инвестиционната 

дейност; количествено ограничение на всяка инвестиция по класове инвестиции; условия, ред и 

срокове за изплащане на пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания; начина за 

прехвърляне на средствата и др. Правилникът за организацията и дейността на фонда за 

ДДПОПС обаче трябва да съдържа освен посочените данни и правата и задълженията на 

пенсионноосигурителното дружество, осигурителите и осигурените. 

Специфично изискване при регистрация на професионална схема в КФН е ПОД, 

съответно чуждестранната институция, да приложат към заявлението, препис-извлечение с 

условията на колективното споразумение (съответно на колективния трудов договор), свързани с 

професионалната схема; копие от осигурителния договор между предприятието осигурител* и 

дружеството, съответно чуждестранната институция. 

Новост в законодателството, свързана с професионалните пенсионни схеми е 

регламентирането на трансграничната дейност на осигурителните дружества (изискване на 

Директива 2003/41/ЕО). Лицензираните в нашата страна осигурителни дружества ще могат да 

управляват професионални пенсионни схеми извън страната в рамките на европейската общност и 

обратното – чуждестранна институция ще може да управлява професионални схеми в нашата 

страна.  

За да може ПОД да упражнява дейност в чужбина е необходимо да сключи осигурителен 

договор с чуждестранно предприятие-осигурител. Отношенията на чуждестранното предприятие 

осигурител с осигурените лица се уреждат от трудовото и социалното законодателство на другата 

държава членка. Управлението на схемата се осъществява при спазване на трудовото и социално 

законодателство на другата държава членка и в рамките на издаденото от КФН разрешение за 

управление на фонд за ДДПОПС.Преди сключване на договора с чуждестранно предприятие-
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осигурител обаче ПОД трябва да уведоми КФН както за приемащата държава членка и 

наименованието и адреса на чуждестранното предприятие осигурител в приемащата държава 

членка, така и за основните характеристики на професионалната схема, която ще се управлява от 

дружеството.Нашият регулаторен орган ще изпраща тази информация на компетентния надзорен 

орган в приемащата държава членка и то само в случаите когато на дружеството не са приложени 

принудителни административни мерки. ПОД може да започне да управлява професионалната 

схема след като получи от компетентният надзорен орган на приемащата държава членка чрез 

КФН приложимите към дейността разпоредби.  

При дейност в чужбина ПОД е длъжно да информира осигурените лица, пенсионерите и 

другите лица, които имат права по професионалната схема, съгласно изискванията на 

законодателството на приемащата държава членка. 

Компетентният надзорен орган на приемащата държава членка ще осъществява надзор за 

спазване на законодателството при управлението на професионална схема и при установяване 

на нарушения трябва да уведомява КФН. 

Симетрични са изискванията когато предприятие осигурител предостави управлението на 

професионална схема на чуждестранна институция. 

За осигуряване във фондовете за ДДПОПС ще се правят парични осигурителни вноски, 

като вноски ще могат да правят както предприятия осигурители, създадени съгласно 

законодателството на Република България и на всяка друга държава членка - за осигурените от 

тях лица в професионална схема, така и физически лица, осигурени по професионална 

схема.Вноските от предприятието осигурител ще се водят отделно от личните вноски по 

индивидуалната партида на осигуреното лице. Вноските за пенсионно осигуряване по 

професионална схема, установена в Република България, ще продължават да се правят от или за 

командировано осигурено лице, което участва в такава схема, по време на неговото 

командироване в друга държава членка. Когато за едно лице вноските продължават да се правят 

по професионална схема в друга държава членка, командированото осигурено лице и/или 

предприятието осигурител, се освобождават от всякакви задължения да правят осигурителни 

вноски по професионална схема в България. 

Практическото въвеждане на принципа за еднакво третиране при участие в професионални 

схеми се изразява в забраната за дискриминация, основана на пол, народност, произход, 

сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически или други убеждения, религия 

или вяра, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, 

обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания. 

Забранена е и всякаква дискриминация, пряка или непряка, основана на пол, особено що се 

отнася до брачното или семейното положение, и по-специално до: приложното поле на схемите и 

условията за достъп до тях; задължението за внасяне на осигурителните вноски и изчисляването 

на вноските; изчисляването на пенсионните плащания, включително увеличенията, дължими на 
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съпрузи и лица, които имат право на издръжка, и условията, които определят продължителността 

и запазването на правото на пенсионно плащане. 

Всяко осигурено във фонд за ДДПОПС лице ще може да има само една индивидуална 

партида, водена в левове и в дялове, като няма да се допуска преразпределение на средства 

между индивидуалните партиди. В деня на постъпване на първата вноска във всеки от фондовете 

или в деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове 

стойността на един дял ще е равна на един лев. При отпускане на пенсия по професионална 

схема с осигурени биометрични рискове и/или гарантирано минимално ниво на доходност и/или 

определен размер на пенсията натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното 

лице или част от тях се прехвърлят към активите за покриване на задължителните технически 

резерви, които ще се поддържат към фонда за ДДПОПС като обособено имущество, отделено от 

останалите активи на фонда. 

Отношенията при осигуряване по професионална схема се уреждат с договор, който се 

сключва между пенсионноосигурителното дружество, от една страна, и предприятието 

осигурител, от друга страна.За разлика от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 

страна по договора не може да бъде отделно физическо лице. Характерното за професионалната 

пенсионна схема е, че тя се основава на колективно споразумение или колективния трудов 

договор, в които е описана професионалната схема. Минималното съдържание на 

професионалната схема трябва да включва условията и обхвата на осигуряването, видовете 

пенсионни плащания и размера на осигурителната вноска. При сключването на осигурителния 

договор предприятието осигурител трябва да представи на ПОД колективното споразумение 

(съответно препис-извлечение от колективния трудов договор) с условията на професионалната 

схема и списък на осигурените лица, включени в нея. Дадена е възможност в колективния трудов 

договор да се определи кръга от лицата, които могат да изтеглят (еднократно или разсрочено) или 

прехвърлят внесените в тяхна полза средства. 

Съществува разлика между правата на доброволно осигурените по професионална схема 

и правата на осигурените във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. И в двата вида 

доброволни пенсионни фондове право на осигуряване имат физически лица, навършили 16 

години.В случаите на осигуряване по професионална схема обаче ограниченията на правата на 

осигурените лица и тяхното отпадане се уреждат изцяло в колективния трудов договор 

(респективно в колективното споразумение) за професионалната схема.Тези ограничения не се 

прилагат когато осигурителният договор е прекратен, трудовото, служебното правоотношение или 

договорът за управление и контрол са прекратени.  

Осигурителният договор съдържа описание на професионалната схема и не може да 

бъде прекратен едностранно от пенсионноосигурителното дружество.Той се прекратява при 

смърт на осигурения, при еднократно изтегляне на цялата набрана по партидата сума и при 

прехвърляне на професионалната схема в друг фонд за ДДПОПС. 
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Осигурените в професионална схема лица имат право на лична срочна пенсия, те могат 

да изтеглят еднократно или разсрочено натрупаните средства. Размерът на срочната пенсия се 

определя на базата на натрупаната сума по индивидуалната партида, срока на получаване и 

техническия лихвен процент, одобрен КФН. Срочната пенсия ще се получава при навършване на 

еднаква възраст за жените и мъжете – 60 години. Според условията на професионалната схема, 

уговорени в колективното споразумение, пенсията за старост може да се получава до 5 години 

преди навършване на 60-годишна възраст. Вижда се, че доброволно участващите в 

професионални схеми за пенсионно осигуряване няма да имат правото на пожизнена пенсия при 

професионални схеми в страната.Професионални схеми, предлагащи пожизнени пенсии ще 

могат да се управляват от ПОД само когато те извършват дейност извън страната по договори с 

чуждестранни предприятия осигурители. В същото време български работници и служащи ще 

могат да ползват пожизнени пенсии по професионални схеми на територията на нашата страна 

когато схемите се управляват от чуждестранни институции. Лицата, които имат право на 

еднократно или разсрочено изплащане от фонд за ДДПОПС по професионални схеми при смърт 

на осигуреното лице или на пенсионер, ще се определят в колективното споразумение или 

колективния трудов договор.  

При прекратяване на правоотношението между предприятието осигурител и осигуреното 

лице последното има право да прехвърли натрупаните средства от лични осигурителни вноски по 

индивидуалната партида или част от тях от един фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми в друг такъв фонд, управляван от друго 

ПОД.Професионална схема може да бъде прехвърлена от един фонд за ДДПОПС в друг 

съответен фонд, управляван от друго ПОД, въз основа на допълнително споразумение между 

страните по колективното споразумение, съответно по колективния трудов договор.  

С оглед запазването на правата на осигурените лица при движение между държави членки е и 

регламента осигурените лица по професионална схема, за които е прекратено внасянето на 

осигурителни вноски по тази схема в резултат от преместването им от България в друга държава 

членка да запазват правата си в същата степен, както и осигурените лица, по отношение на които 

вече не се внасят осигурителни вноски, но които остават в нашата страна.Плащанията за осигурени 

лица по професионална схема, както и за други лица, имащи права по такава схема, ще се 

извършват в други държави членки след приспадане на дължимите данъци и разходите по превода. 

Ограниченията при инвестиране активите на фонд за ДДПОПС са като при допълнителните 

доброволни фондове.С измененията на инвестиционния режим за допълнителните пенсионни 

фондове през февруари тази година рестрикциите при доброволните фондове са приближени до 

практиката на благоразумния инвеститор. Инвестиционните ограничения относно активите на фонд за 

ДДПОПС предвижда лимит за средствата, които могат да бъдат вложени в ценни книжа, издадени от 

предприятието осигурител – до 5%, и горна граница на средствата, които могат да се инвестират в 

ценни книжа, емитирани от предприятието осигурител и от свързани с него лица - до 10%. 
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За чуждестранна институция, управляваща професионална схема е необходимо 

придържане към следните количествени рестрикции: до 30 на сто от активите в ценни книжа, 

неприети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа; до 5 на сто от средствата в ценни 

книжа, издадени от един емитент;до 10 на сто в ценни книжа, издадени от един емитент и 

свързаните с него лица; изискване за валутно съответствие - до 30 на сто от средствата могат да 

бъдат деноминирани във валута, различна от лев и евро. 

Средствата за покриване на техническите резерви трябва да се инвестират в съответствие с 

характера и продължителността на предвидените пенсионни плащания. Прилагането на принципа 

за диверсификация по отношение на активите за покриване на техническите резерви означава 

такова разпределение, при което нито една категория активи, пазарът на който се търгуват или 

отделна инвестиция не е със значителен дял. Инвестиция в категории активи с висока степен на 

риск поради същността си или характеристиките на емитента, както и делът на активите за 

покриване на техническите резерви с ниска ликвидност следва разумно да се ограничават.  

С измененията в Кодекса за социално осигуряване ПОД, което управлява фонд за 

ДДПОПС е задължено да приема и преразглежда на всеки три години, както и незабавно след 

всяка съществена промяна, инвестиционна политика, в която да се посочат принципите на 

управление на фонда и методите за оценка на риска, прилаганите техники на управление на 

риска и стратегическо разпределение на активите с оглед на характера и продължителността на 

пенсионните задължения.  

Данъчният режим на осигуряването във фонд с професионални схеми и в доброволен 

пенсионен фонд са еднакви.Приходите на фонда за ДДПОПС не се облагат с данък по Закона за 

корпоративното подоходно облагане. Приходите от инвестиране на активите на фонда за 

ДДПОПС не подлежат на данъчно облагане по Закона за облагане доходите на физическите 

лица. Услугите по допълнително пенсионно осигуряване в професионални схеми са освободени 

от данък върху добавената стойност. Личните вноски за доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми от физически лица ще се приспадат от дохода им преди данъчното 

облагане, а вноските на предприятията осигурители ще се признават за разход. 

Режимът на таксите и удръжките, които ще се събират от ПОД за управление на 

професионални схеми е идентичен с този при управление на доброволен пенсионен фонд - 

еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална осигурителна партида,удръжка от 

всяка осигурителна вноска, инвестиционна такса. Допълнителни такси ще могат да се събират при 

всяко прехвърляне на натрупани средства от един фонд за ДДПОПС в друг съответен фонд, 

управляван от друго ПОД, при всяко изтегляне на натрупаните средства преди придобиване на 

право на лична пенсия, когато осигуреното лице поиска извлечение за състоянието на 

индивидуалната си партида повече от веднъж годишно.Техният конкретен размер се определя в 

правилника на фонда. 
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С приетите законодателни промени българският пенсионен модел се обогатява с четвърти 

вид фонд, без да се изменя неговата философия.Тези промени са в сила от датата на 

присъединяване на България към ЕС.  
 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Фондовете за доброволно пенсионно осигуряване са третия стълб в българската 

пенсионна система. Те се учредяват и управляват от лицензирани 

пенсионноосигурителни дружества. Принципите за осъществяване на доброволното 

пренсионно осигуряване са доброволност на участието, юридическа самостоятелност, 

прозрачност, разделност и изключителност на дейността, разрешителен режим, 

държавно регулиране, лоялна конкуренция. 

• В обхвата на осигуряващите се в доброволен пенсионен фонд се включват всички 

лица, които са над 16 годишна възраст. Вносител на осигурителните вноски може да 

бъде самото осигурено лице, работодател или друг осигурител. 

• Осигурителните вноски могат да са регулярни периодични плащания – месечни или за 

друг период, или еднократни. Всяко осигурено лице има самостоятелна индивидуална 

сметка (партида), в която отделно се отразяват отделните вноски – лични, 

работодателски или от друг осигурител. За участие в доброволен пенсионен фонд се 

скрючва осигурителен договор. 

• Администрирането на средствата на доброволния пенсионен фонд се осъществява в 

дялове и части от дялове. Стойността на един дял е съотношението между нетните 

активи на фонда и броя на дяловете.  

• Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право на лична пенсия за старост, 

която може да бъде пожизнена и срочна, лична пенсия за инвалидност, наследствена 

пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните в индивидуалната 

партида средства (на осигуреното лице или на неговите наследници). Участниците 

във фонда имат право да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди от 

един в друг фонд за доброволно пенсионно осигуряване. 

• Регулациите на дейността на доброволните пенсонни фондове включва и регулации 

на инвестициите. Законовите изисквания по отношение на разрешените видове 

инструменти, количествени ограничения, концентрация на риска, валутни ограничения 

и др. са изменени съществено през настоящата година. С тези промени 

инвестиционните рестрикции на доброволните фондове са значително по-

либерализирани и по-ясно отграничени от рестрикциите рпо отношение на 

допълнителните задълржителни пенсионни фондове. 

• Правилникът за организацията и дейността на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване съдържа условията за осигуряване, условията за сключване, 
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изменение и прекратяване на осигурителни/пенсионни договори, пенсионните схеми, 

реда за набиране на вноските, таксите и удръжките, инвестиционната политика и т.н. 

• Консултативният съвет представлява интересите на осигурените лица. Доброволното 

пенсионно осигуряване се осъществява в условията на данъчни облекчения. 

• Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се 

извършва чрез участие във фондове, които се учредяват и управляват от 

лицензирани пенсионноосигурителни дружеств. В тях може да бъде осигурявано 

всяко лице навършило 16 години. Професионалните схеми са с регистрационен 

режим. 

• Вноските за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми могат 

да се правят от предпрития-осигурители както и от физически, осигурени по 

професионална схема. Страни по осигурителния договор са предприятието-

осигурител и пенсионноосигурителното дружество. При неговото сключване се 

представя и колективното споразумение ( или колективния трудов договор) с 

условията на професионалната схема и списъка на осигурените лица, включени в 

тази схема.  

• Инвестиционният режим на фондовете за ДДПОПС е сходен с този, уреден за сега 

съществуващите фондове.Данъчният режим е единен за работодателите и 

осигурените лица, независимо от типа на доброволния фонд, в който се извършва 

пенсионното осигуряване.  

 

3. Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или 
професионална квалификация 

 Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация се осъществява чрез участие във фонд за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица или за професионална квалификация, които се учредяват и 

управляват от лицензирани осигурителни дружества за безработица и/или професионална 

квалификация. 

Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация се осъществява при спазването на принципите на:  

• доброволност на участието; 

• юридическа самостоятелност на осигурителното дружество и на фонда за допълнително 

доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация; 

• прозрачност, разделност и изключителност на дейността; 

• разрешителен режим и държавно регулиране; 

• задължителна периодична отчетност и разкриване на информация; 
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• лоялна конкуренция между осигурителните дружества. 

 Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация се осъществява на капиталовопокривен принцип на базата на предварително 
определени в договора с осигурителното дружество осигурителни вноски. 
 Средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или 

професионална квалификация се управляват с грижата на добър търговец при спазване 

принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените 

лица. 

 Във фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация могат доброволно да се осигуряват или да бъдат 
осигурявани: 

• работниците и служителите; 

• държавните служители; 

• съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и 

съдебните служители; 

• кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария, 

държавните служители по ЗМВР и по ЗИН; 

• изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества; 

• лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност, като 

земеделски производители или тютюнопроизводители; 

• лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или 

съдружници в търговски дружества и др.; 

 Лицата се осигуряват чрез сключване на договор с осигурителното дружество за 

безработица и/или професионална квалификация. Участието във фонда започва от момента на 

сключването на осигурителния договор. Договорът за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация се сключва в писмена форма и урежда 

отношенията по доброволното осигуряване за безработица и/или професионална квалификация 

между осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация, от една 

страна, и осигуреното лице или осигурителя, от друга страна. Когато осигурителният договор се 

сключва между осигурителя и осигурителното дружество за безработица и/или професионална 

квалификация, той е в полза на осигурените лица. За сключване на осигурителния договор в 

полза на осигурено лице се изисква и предварително писмено съгласие от лицето, в чиято полза 

се сключва договорът.Осигурителният договор за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация е безсрочен. 

 Осигуряването във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица дава 

право на: 
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• парично обезщетение за безработица; 

• изплащане на средства за обучение при заявена потребност от осигуреното лице и 

осигурителя - заедно или поотделно. 

 Осигурените лица и осигурителите имат право на разпореждане със средствата, 

натрупани по техните партиди при условията на правилниците на фондовете и осигурителните 

договори. 

 Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална 

квалификация се учредява с решение на общото събрание на осигурителното дружество за 

безработица и/или професионална квалификация, което приема и правилника на фонда. Едно 

осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация може да учредява и 

да управлява по един фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и един 

фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация. 

 Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация и фондът 

за допълнително доброволно осигуряване за безработица или фондът за допълнително 

доброволно осигуряване за професионална квалификация са отделни юридически лица. Фондът 

за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация 

се управлява и представлява от управителните органи на осигурителното дружество. 

 Фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация се създават за неопределен срок. 

 Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация отговаря 

имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно 

изпълнение на своите задължения по отношение на управлението и представляването на 

фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална 

квалификация. То гарантира с активите си изпълнението на задълженията си към осигурените 

лица. Фондът за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална 

квалификация не носи отговорност за задълженията и за загубите на осигурителното дружество, 

което го управлява и представлява. 

 Разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица или за професионална квалификация се издава от КФН, която може да отнеме 

даденото разрешение при преобразуване на осигурително дружество - когато управлението на 

фонда преминава към друго осигурително дружество, при прекратяване на фонда поради 

вливане в или сливане с друг фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или 

за професионална квалификация, при наличие на реална и непосредствена заплаха за 

интересите на осигурените лица, при отнемане на лицензията на осигурителното дружество, 

управляващо фонда и др. 
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 Правилникът за организацията и дейността на фонда трябва да съдържа освен 

наименованието на фонда и наименованието, седалището и адреса на управление на 

осигурителното дружество, което го управлява, така също и: 

• условията и реда за сключване,изменение и прекратяване на осигурителни договори; 

• условията и реда за водене на индивидуални партиди на осигурените лица за 

безработица и/или професионална квалификация и партиди на осигурителя за професионална 

квалификация и за предоставяне на извлечения от тях; 

• периода и начина за разпределяне на дохода от инвестиции и основните цели и 

ограничения на инвестиционната политика на фонда; 

• размера на събираните от дружеството такси и удръжки; 

• условията, реда и сроковете за изплащане на обезщетенията за безработица и 

средствата за обучение; 

• условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната 

партида и по партидата на осигурителя; 

• методите и периодичността на оценка на активите на фонда; 

• правата и задълженията на осигурителното дружество, на осигуреното лице и на 

осигурителите и др. 

За осигуряване във фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация се внасят осигурителни вноски от осигуреното лице и/или от неговия 

осигурител, като вноските са парични и могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни. 

  Осигурителни вноски могат да правят: 

• физически лица - за своя сметка; 

• работодатели, които са осигурители - за своите работници и служители; 

• органи, които са осигурители - за: държавните служители;съдиите, прокурорите, 

следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители; кадровите 

военнослужещи;възложители, които са осигурители - за лицата, с които е сключен договор за 

възлагане на управление или контрол; възложители, които са осигурители - за лицата, с които е 

сключен договор за извършване на друга трудова дейност без трудово правоотношение. 

 Личните осигурителни вноски от осигуреното лице и осигурителните вноски от 

осигурителя за допълнително доброволно осигуряване за безработица се натрупват в 

индивидуална партида на осигуреното лице и се водят в отделни сметки, а личните осигурителни 

вноски за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация се натрупват 

в индивидуална партида на осигуреното лице. Осигурителните вноски за професионална 

квалификация от осигурителя се натрупват в партида на осигурителя. 

 Осигуреното в доброволен фонд за безработица лице има право на парично 

обезщетение за безработица за период не по-дълъг от 12 месеца в размер до натрупаните 
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средства по индивидуалната партида от лични осигурителни вноски и вноските на осигурителя и 

доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и удръжките. По желание на осигуреното 

лице сумата може да му бъде изплатена наведнъж. Правото на парично обезщетение за 

безработица на определени лица възниква от датата на прекратяване на правоотношението, а за 

други - от датата на прекратяване на дейността. 

При смърт на осигуреното лице натрупаните по индивидуалната му партида средства от 

лични осигурителни вноски и осигурителни вноски на осигурителя се изплащат еднократно на 

наследниците.Когато няма наследници натрупаните средства по индивидуалната партида остават 

в държавния бюджет. 

Осигуреното за безработица лице има право да прехвърли натрупаните по 

индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или част от тях от един в друг 

фонд за допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация, учреден и 

управляван от друго осигурително дружество за безработица и/или професионална 

квалификация, ако е изтекла една година от сключването на осигурителния договор. 

 Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година 

да прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски 

или част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица на съпруг или на роднини по права линия до втора степен. 

 Осигуреното за безработица лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по 

индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски. 

 Осигуреното във фонд за допълнително доброволно осигуряване за 
професионална квалификация лице има право на средства за обучение за начална 

професионална квалификация за лица, които нямат такава квалификация, допълнителна 

квалификация, преквалификация и образование от по-висока степен. 

 Правото на ползване на средства за обучение от партидата на осигурителя във фонд за 

допълнително доброволно осигуряване за професионална квалификация възниква при заявена 

потребност от осигурителя за необходимостта от придобиване на начална професионална 

квалификация, допълнителна квалификация, преквалификация или образование от по-висока 

степен с писмено съгласие на осигуреното лице. Плащанията се извършват в размер до 

натрупаните средства по партидата на осигурителя от осигурителни вноски и доходите от тяхното 

инвестиране, намалени с таксите и удръжките и въз основа на представени от обучаващата 

организация разходооправдателни и други документи, като максималният размер на сумите за 

едно осигурено лице не може да надвишава 5-кратния среден размер на натрупаните средства за 

осигурените лица от този осигурител. 

 При смърт на осигуреното за професионална квалификация лице натрупаните по 

индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски се изплащат еднократно на 

наследниците.Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната му 
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партида средства или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно осигуряване 

за професионална квалификация, учреден и управляван от друго осигурително дружество за 

безработица и/или професионална квалификация, ако е изтекла една година от сключването на 

осигурителния договор. 

 Осигуреното лице има право не повече от веднъж в рамките на една календарна година да 

прехвърли натрупаните по индивидуалната му партида средства от лични осигурителни вноски или 

част от тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за допълнително доброволно 

осигуряване за професионална квалификация на съпруг или на роднини по права линия до втора 

степен. 

 Осигуреното за професионална квалификация лице има право да изтегли по всяко време 

натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски. 

 В случай на прекратяване на осигуряването за професионална квалификация набраните 

средства по партидата на осигурителя и доходите от тяхното инвестиране, намалени с таксите и 

удръжките, се преразпределят по индивидуалните партиди на осигурените лица по ред и начин, 

определени от осигурителя. 

 Осигурителят има право да прехвърли натрупаните по партидата му средства от 

осигурителни вноски за осигурените лица или част от тях от един в друг фонд за допълнително 

доброволно осигуряване за професионална квалификация, учреден и управляван от друго 

осигурително дружество за безработица и/или професионална квалификация, не повече от 

веднъж в рамките на една календарна година. 

 За инвестициите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или 

за професионална квалификация се прилагат ограниченията по отношение инвестирането на 

активите на фондовете за допълнитгелно доброволно пенсионно осигуряване. При инвестиране 

на средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация не се прилагат изискванията за минимална доходност. 

 Средствата на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация могат да се инвестират само в ценни книжа, издадени или 

гарантирани от държавата; ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни 

книжа;банкови депозити; ипотечни облигации, издадени от местни банки, съгласно Закона за 

ипотечните облигации; общински облигации като се спазват следните инвестиционни 

ограничения: 

• Не повече от 80 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени 

или гарантирани от държавата. 

• Не повече от 60 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в банкови депозити, но не 

повече от 10 на сто в една банка. 
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• Не повече от 30 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации, 

като инвестициите в ипотечни облигации, издадени от една банка, не могат да превишават 10 на 

сто от активите на фонда. 

• Не повече от 10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в общински облигации, 

като инвестициите в общински облигации, издадени от една община, не могат да превишават 5 на 

сто от активите на фонда. 

• Не повече от 10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в акции, емитирани от 

български емитенти и търгувани на регулирани пазари. 

• Не повече от 20 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в корпоративни 

облигации, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари. 

 Приходите на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация не се облагат с данък по Закона за корпоративното подоходно 

облагане.Приходите от инвестиране на активите на фонда за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица или за професионална квалификация, разпределени по 

индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по Закона за облагане 

доходите на физическите лица.Услугите по допълнителното доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация не се облагат с данък върху добавената стойност. 

Личните вноски за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или 

професионална квалификация от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното 

облагане. Вноските на осигурителите за допълнително доброволно осигуряване за безработица 

и/или професионална квалификация се признават за разход.Осигурителното дружество за 

безработица и/или професионална квалификация събира законоустановени такси и удръжки за 

управлението на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация. Конкретният размер на таксите и удръжките се определя в 

правилника на фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация. 
 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация се осъществява чрез участие във фондове, управлявани от 

лицензирани за тази дейност осигурителни дружества. 

• Принципите, въз основа на които то се осъществява са доброволност на участието, 

юридическа самостоятелност, прозрачност, разделност и изключителност на 

дейността, разрешителен режим и държавно регулиране, периодична отчетност и 

разкриване на информация и лоялна конкуренция. 

• Лицата, които могат да се осигуряват или да бъдат осигурявани чрез сключване на 

договор с осигурителното дружество за безработица и/или професионална 
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квалификация са работници, служители, кадрови военнослужещи, изпълнители по 

договори за възлагане на управление и контрол, лица, упражняващи свободни 

професии и др. 

• При допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална 

квалификация лицата имат право съответно на парично обезщетение и на изплащане 

на средства за обучение, на изплащане на средствата от индивидуалните партиди, на 

прехвърляне на средства в друг съответен фонд. 

• Правилникът за организацията и дейността на фонда съдържа условията и реда за 

сключване на договори, условията за изплащане на обезщетенията за безработица и 

на средствата за обучение, таксите и удръжките и др. 

• За активите, в които могат да бъдат инвестирани средствата на фонд за безработица 

и/или професионална квалификация са въведени ограничения относно вида на 

инвестиционните инструменти и количествени ограничения. 

 
3. ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 Доброволното здравно осигуряване се развива през последното десетилетие в нашата 

страна и се разглежда като усъвършенстване на съществуващото и реформиращо се 

задължително здравно осигуряване. Двата тива осигуряване би следвало да се допълват по 

начин, който гарантира пълното здравно осигуряване. 

Допълнителното здравно осигуряване е доброволно и представлява дейност по поемане 

на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, 

осъществявана от лицензираните здравноосигурителни дружества срещу заплащане на 

здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.Чрез него се 

обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, но то може да обезпечава и здравни услуги и стоки, които са в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване.  

Здравноосигурителната премия е сумата, която физическо или юридическо лице заплаща 

по договор на дружество за доброволно здравно осигуряване. 

Не се смята за доброволно здравно осигуряване дейността на застрахователите по 

покриване на рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица 

както и дейността на изпълнители на извънболнична медицинска помощ по договори с физически 

и юридически лица за извършване на медицински услуги, когато те са с определен вид, обем и 

цени. 

  Дейност по доброволно здравно осигуряване може да осъществява акционерно 

дружество, регистрирано с предмет на дейност само доброволно здравно осигуряване, 

регистрирано по Търговския закон и получило лицензия от Комисията за финансов надзор.  
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. В дейността по доброволно здравно осигуряване се включва и управление на активите на 

здравноосигурителното дружество. 

 Здравноосигурителните дружества могат да извършват по договор с чуждестранни 

застрахователни и осигурителни дружества срещу заплащане и без поемане на собствен 

финансов риск дейности по медицинското обслужване на застраховани или осигурени от тях 

чужди граждани на територията на Република България. 

 Доброволното здравно осигуряване се осъществява при спазване на принципа на 

доброволност на осигуряването. 

 Дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява въз основа на 

здравноосигурителни договори, които са писмени договори, сключени между лицензираните 

здравноосигурителни дружества и физически или юридически лица. Самоосигуряващо се лице е 

страна по договора, ако внася здравноосигурителна премия за своя сметка. Страна по договора 

са работодатели, членове на семейства и други осигуряващи, които осигуряват за своя сметка 

физически лица. В този случай осигуряващите са длъжни да разяснят на осигурените лица 

правата и задълженията им по договора, изпълнителите на медицинска помощ, условията и реда 

за получаване на здравните услуги и стоки. Страна по договора са едновременно осигуряващите 

и осигурените лица, когато внасят съвместно части от здравноосигурителната премия. 

 Дейността по предоставянето на здравни услуги се извършва от изпълнители на 
медицинска помощ. Видът, цените, условията и редът за извършване на здравните услуги се 

определят в договори между изпълнителите на медицинска помощ и здравноосигурителните 

дружества, с изключение на случаите, в които доброволното здравно осигуряване е с 

възстановяване на разходи и такива договори могат и да не се сключват. 

 Доброволното здравно осигуряване може да се извършва чрез възстановяване на 
разходи или чрез абонаментно обслужване.  

Доброволното здравно осигуряване чрез възстановяване на разходи е форма, при която 

здравноосигурителното дружество частично или изцяло възстановява разходите за здравно 

обслужване на осигурените лица при настъпване на предвидените в здравноосигурителните 

договори случаи. Разходите могат да се възстановяват както на изпълнителите, така и на 

осигурените лица за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки. 

 Доброволното здравно осигуряване чрез абонаментно обслужване е форма, при която 

здравноосигурителното дружество при настъпване на предвидените в здравноосигурителните 

договори случаи осигурява предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените 

лица от определени изпълнители на медицинска помощ, с които здравноосигурителното 

дружество е сключило договор. 

 Дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява чрез предлагане, 

сключване и изпълнение на здравноосигурителни договори. 
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 В нормативната уредба са дефинирани задължителните елементи на 

здравноосигурителният договор. Освен идентифициращите страните данни (име, адрес и код по 

БУЛСТАТ на страните), данни за съдебната регистрация, номер и дата на издаване на 

лицензията на здравноосигурителното дружество здравноосигурителният договор задължително 

съдържа: 

• здравноосигурителните пакети, включени в договора, вида, обхвата и условията за 

предоставяне на здравните услуги и стоки; 

• размера, сроковете и начина на заплащане на здравноосигурителната премия; 

• общите условия на здравноосигурителните пакети, включени в договора. 

Здравноосигурителен пакет е група от регламентирани по вид и обхват здравни стоки и услуги, 

които се покриват изцяло или частично от здравноосигурителните дружества при условия и по 

ред, предвиден в здравноосигурителните договори.  

Общите условия по здравноосигурителните пакети и договори са стандартни условия, 

регламентиращи правата и задълрженията на страните, условията, реда и сроковете за заплащане 

на здравноосигурителните вноски и премии, условията и реда за ползване на здравноосигурителни 

услуги и получаване на здравноосигурителните стоки, условията, реда и сроковете на покриването 

на разходите по тях, както и други условия по договорите. В общите условия по 

здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено се определят:покритието и изключенията от 

него; условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и 

последиците от неплащане или неточно плащане; условията и реда за ползване на здравните 

услуги и за получаване на здравните стоки; условията, реда и сроковете за възстановяване на 

направени разходи; условията, реда и сроковете за прекратяване или изменение на 

здравноосигурителното правоотношение. 

 При предлагане и сключване на здравноосигурителни договори здравноосигурителните 

дружества са длъжни да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват 

условията, правата и задълженията по здравноосигурителния договор с оглед защита интересите 

на осигурените лица. Те имат задължението да пазят в тайна информацията, свързана със 

сключените здравноосигурителни договори, както и информацията, свързана с личните данни и 

здравословното състояние на осигурените лица. Разкриването на такава информация може да 

стане само със съгласието на осигуреното лице пред Комисията за финансов надзор и нейните 

органи, както и в случаите, изрично предвидени със закон. 

 Здравноосигурителните дружества могат да притежават акции и дялове в лечебни 

заведения. Собствените средства на здравноосигурителното дружество, намалени с 

нематериалните активи, трябва да бъдат най-малко равни на границата на платежоспособност. 

При нарушение на тази граница се съставя план за достигане на границатата на 

платежоспособност, която се представя в регулаторния орган. Гаранционният капитал на 

дружеството съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-
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малък от 400 хил. лв. Общият размер на дълготрайните материални и нематериални активи, 

необходими за осъществяване на дейността на здравноосигурителното дружество, не могат да 

надвишават 75 на сто от собствения капитал, намален с невнесения основен капитал. 

 Когато собствените средства, намалени с нематериалните активи, спаднат под 

установения гаранционен капитал, здравноосигурителното дружество представя за одобряване в 

Комисията за финансов надзор, краткосрочен план за допълнително набиране на собствени 

средства. В тези случаи се определя срок за набиране на собствени средства до установения 

размер на гаранционния капитал. 

 Здравноосигурителното дружество създава общи и здравноосигурителни резерви.Общите 

резерви се състоят от резервен фонд по чл. 246 от Търговския закон и други фондове и резерви, 

ако това е предвидено в устава на здравноосигурителното дружество. Здравноосигурителните 

резерви се образуват по ред и методика, одобрена от КФН и се състоят от: 

• запасен фонд; 

• резерви за предстоящи плащания; 

• пренос-премиен резерв; 

• други резерви, които трябва да са одобрени от Комисията за финансов надзор. 

 Здравноосигурителното дружество поддържа здравноосигурителни резерви в размер, 

съответстващ на задълженията по здравноосигурителните договори.  

 Когато здравноосигурителните резерви са недостатъчни за изпълнение на задълженията 

по здравноосигурителните договори, Комисията за финансов надзор, предписва те да се 

коригират. При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни 

мерки. 

 Здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира здравноосигурителните 

резерви в следните активи и при посочените съотношения: 

• държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България - без 

ограничения; 

• необременени с тежести недвижими имоти - до 10 на сто от размера на 

здравноосигурителните резерви; 

• облигации, издадени и гарантирани от общините - до 5 на сто от размера на 

здравноосигурителните резерви; 

• акции и облигации, издадени от търговски дружества и приети за търговия на 

фондова борса - до 30 на сто от размера на здравноосигурителните резерви, но не повече 

от 10 на сто от акциите и облигациите на едно дружество; 

• банкови депозити - до 50 на сто от размера на здравноосигурителните резерви, но не 

повече от 25 на сто от размера им в една банка; 
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• ипотечни облигации - до 25 на сто от размера на здравноосигурителните резерви, но 

не повече от 15 на сто от ипотечните облигации, издадени от една банка. 

 Активите не могат да се залагат и да се обременяват с други тежести. Относителният дял 

на инвестициите трябва да осигурява сигурност, доходност и съответна за здравноосигурителните 

договори ликвидност. Здравноосигурителните резерви се включват в присъщите разходи на 

здравноосигурителното дружество. 

 Собствените средства могат да се инвестират в дялове и акции на други търговски 

дружества, като за всяка извършена инвестиция здравноосигурителното дружество уведомява 

Комисията за финансов надзор ако тази размерът на тази инвестиция в едно търговско дружество 

надвишава 10 на сто от капитала на дружеството, или надвишава 30 000 лв.Когато 

здравноосигурителното дружество инвестира собствените си средства в дялове и акции на друго 

търговско дружество и размерът на инвестицията надвишава 10 на сто от размера на собствените 

му средства, то изисква разрешение от Комисията за финансов надзор. Здравноосигурително 

дружество не може да участва като неограничено отговорен съдружник в събирателни дружества, 

командитни дружества и командитни дружества с акции. 

 Здравноосигурителното дружество може да инвестира здравноосигурителни резерви и 

собствени средства в чужбина с разрешение на Комисията за финансов надзор четири години 

след получаване на лицензията. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Доброволното здравно осигуряване е допълнително осигуряване, което можа да се 

осъществява само от лицензирани здравноосигурителни дружества, като последните могат да 

обезпечават и стоки и услуги, обхванати и от задължителното здравно осигуряване. 

• Дейността по доброволно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с 

финансовото обезпечаване на определени здравни стоки и услуги. Тя включва и 

управлението на активите на здравноосигурителното дружество.  

• Доброволното здравно осигуряване се осъществява въз основа на сключени договори, в 

които страна могат да бъдат самоосигуряващи се лица, работодатели, други осигуряващи. В 

здравноосигурителните договори се посочва здравноосигурителните пакети, размера, 

сроковете и начина на заплащане на здравноосигурителната премия, общите условия на 

здравноосигурителните пакети. 

• Съществуват редица нормативни изисквания по отношение на гаранционния капитал и 

границата на платежоспособност на здравноосигурителните дружества. Последните създават 

общи и застрахователни резерви. 

• Размерът на застрахователните резерви трябва да съответства на задълженията по 

здравноосигурителните договори.Те се състоят от запасен фонд, резерви за предстоящи 
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плащания, пренос-премиен резерв и други резерви. Инвестиционните регулации по 

отношение на здравноосигурителните резерви включват видовете инвестиционни 

инструменти и количествени ограничения. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
1. Какви са целите на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване? 

2. Въз основа на какви принципи се осъществява допълнителното доброволно пенсионно 

осигуряване? 

3. Кои лица могат доброволно да се осигуряват или да бъдат осигурявани в доброволен 

пенсионен фонд? 

4. Какви са особеностите на осигурителите и осигурителните вноски в доброволното пенсионно 

осигуряване? 

5. Как се определят размерите на осигурителните вноски и за чия сметка могат да бъдат те? 

6. Какви права дава осигуряването в доброволен пенсионен фонд? 

7. От какво зависи размерът на пенсията, която осигурено лице може да получи от доброволен 

пенсионен фонд? 

8. Кога възниква правото на допълнителна доброволна пенсия за старост ? 

9. Какъв е обхвата от инвестиционни инструменти, в които могат да се инвестират активите на 

доброволните пенсионни фондове? 

10. Какви са количествените ограничения при инвестирането на активите на доброволните 

пенсионни фондове? 

11. В какво не могат да бъдат инвестирани активите на доброволните пенсионни фондове? 

12. Какви са отличията между инвестиционните рестрикции по отношение на задължителните и 

доброволните пенсионни фондове? 

13. Какво съдържа правилника за организацията и дейността на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване? 

14. Каква е ролята на Консултативните съвети в доброволното пенсионно осигуряване? 

15. В кои случаи осигуреното лице може да прехвърли средствата, натрупани по индивидуалната 

си партида или на част от тях, от един в друг фонд за доброволно осигуряване, управляван от 

друго пенсионноосигурително дружество? 

16. Характеризирайте индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица.Какво 

представляват дяловете и как се определят те? 

17. Кои са отличията между допълнителното доброволно осигуряване по професионални схеми и 

допълнителното доброволно осигуряване? 

18. Посочете особеностите на доброволното осигуряване по професионални схеми в сравнение с 

осигуряването в доброволен фонд. 
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19. Какви основни законови права дава на осигурените лица осигуряването във фонд за 

ДДПОПС? 

20. Въз основа на какви принципи се осъществяват допълнителното доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация и доброволното здравно осигуряване? 

21. Какви са формите на доброволното здравно осигуряване? 

22. Кои лица могат доброволно да се осигуряват или да бъдат осигурявани за безработица и/или 

професионална квалификация? Какъв е обхвата на доброволното здравно осигуряване? 

23. Как се определят размерите на осигурителните вноски и за чия сметка могат да бъдат те в 

доброволното осигуряване за здраве и в доброволното осигуряване за безработица и/или 

професионална квалификация? 

24. Какви права дава осигуряването в доброволното здравно осигуряване? 

25. Кои лица могат да бъдат страни по здравноосигурителен договор, какво е неговото 

съдържание?  

26. Посочете осигурителните права при осигуряването за безработица и/или професионална 

квалификация? 

27. Какъв е обхвата от инвестиционни инструменти и какви са количествените ограничения при 

инвестиране активите на доброволните фондове за безработица и/или професионална 

квалификация? 

28. Какъв е обхвата от инвестиционни инструменти и какви са количествените ограничения при 

инвестиране на здравноосигурителните резерви? 

29. Какво съдържа правилника за организацията и дейността на фонд за допълнително 

доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация? 
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ТЕМА 12: РЕГУЛИРАНЕ И НАДЗОР ВЪРХУ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
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Ключови думи: обект на регулиране и контрол, държавен и обществен контрол, вътрешен и 

външен контрол, дистанционен контрол, предварителен, теку,щ и последващ контрол, 

проверка, данъчно-осигурителен процесуален кодекс, индивидуални административни актове, 

принудителни административни мерки, наказателни постановления, глоби, имуществени 

санкции, професионална тайна, специализиран медицински надзор 

Контролът в социалното осигуряване е насочен към гарантиране на правилното набиране 

на осигурителните вноски в системата на социалното осигуряване и целенасоченото им 

разходване в съответствие с регламентите за тяхното изплащане на отделни лица в различни 

форми. Тази цел на контрола доказва негова роля за поддържане на цялата система на социално 

осигуряване и този вид контрол е надзорът, който упражнява държавата. В същото време 

контролният процес протича заедно с операциите и действията в осигурителната система. 

Третата особеност на контрола в сферата на оисигуряването е наличието на специални 

изисквания за организацията на вътрешния контрол в дружествата, които участват по определен 

начин в системата за допълнително социално осигуряване. Отличителна черта на надзорът на 

субектите в социалното осигуряване е и изискването за одиторска заверка на годишните 

счетоводни отчети от най-малко двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско 

предприятие, определени от общото събрание на дружеството. 

След усвояване на материала по темата ще можете: 

• Да разграничавате отделните форми на контрола в осигуряврането; 

•  Да посочвате обектите на контрол в системата на социалното осигуряване; 

• Да очертавате особеностите на контрола в държавното обществено 

осигуряване и задължителното здравно осигуряване 

• Да посочвате отличителните черти на контрола в допълнителното пенсионно 

осигуряване; 

• Да посочвате особеностите на контрола в допълнителното осигуряване за 

резработица и/или професионална квалификация: 

• Да посочвате отличителните черти на контрола в доброволното здравно 

осигуряване; 

 

1. Основни черти на контрола в осигуряването 
Контролът в сферата на социалното осигуряване е специфичен и се упражнява като 

организирана функция както в системата на обектите в социалното осигуряване, така и за 

осигуряващите се лица / за доказани източници на парични средства например/ , но това не 

променя неговия характер и цел да усъвършенства социалната система, да оказва активно 

въздействие за повишаване ефективността от провеждане на всички процеси в системата. 
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Особеностите на операциите в осигуряването оказват своето влияние и върху 

спецификата на контролния процес и на неговата технология. 

Обектите на контрола върху социалното осигуряване в широк смисъл са 

юридическите и физически лица, които са длъжни да спазват нормативните изисквания по: 

• Държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително и 

доброволно пенсионно осигуряване съгласно Кодекса за социално осигуряване и 

поднормативните актове по неговото прилагане; 

• Задължителното и доброволното здравно осигуряване съгласно изискванията на 

Закона за здравното осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане; 

• Допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална 

квалификация съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване. 

В тесен смисъл обектите на контрола в сферата на социалното осигуряване са 

документите, справки, осигурителни, пенсионни, здравноосигурителни договори, договори за 

инвестиционно и осигурително посредничество, заявления, счетоводни записвания и др., 

които уреждат взаимоотношенията между осигуреното лице и/или пенсионера от една страна 

и осигурителя и/или фонда, системата на държавното обществено осигуряване от друга 

страна. 

Контролът, който се осъществява в системата на социалното осигуряване може да се 

раздели на следните основни видове: 

• Държавен и обществен контрол 

Държавният контрол в системата на социалното осигуряване се осъществява от 

специално създадени институции. Такива институции са Комисията за финансов надзор, 

Националната агенция за приходите и Националния статистически институт, Националната 

здравноосигурителна каса. 

Общественият контрол се провява посредством консултативните и попечителските 

съвети съответно за доброволните пенсионни фондове и допълнителните задължителни 

пенсионни фондове и друга форма на публичност в управлението, възможността всяко 

осигурено лице да се жалва срещу определено действие или бездействие . 

• Вътрешен и външен контрол 

Вътрешният контрол в системата на социалното осигуряване е по-ясно изразен в тези 

нейни сфери, в които законодателството изисква създаване на такова определено структурно 

звено или служба, които да се занимават с вътрешноконтролна дейност. Това е контрол, в 

който субекта и обекта на контрола функционират в една и съща система. Външният контрол 

в социалното осигуряване е държавният контрол, който въздейства върху частни и държавни 

структури . 

• Дистанционен контрол 



 173

Това е съвременен вид контрол, който намира нарастващо приложимост по 

отношение на институциите от небанковия финансов сектор в т.ч. и в сферата на социалното 

осигуряване. С развитието на съвременните системи на комуникация прилагането на текущия 

контрол става реално осъществим. 

Основните видове контрол намират проявление посредством формите на контрола. 

От гл. т. на теорията формите на контрол се прилагат като “конкретен начин на действие по 

отношение на обектите и на различните степени, в които се появяват критичните точки на 

отклонения”. / М.Динев, стр. 72/. Те се разграничават в зависимост от времето, което се 

намират контролираните процеси или обекти на предварителен, текущ и последващ.  

Предварителният контрол в социалното осигуряване се проявява при в 

разрешителният характер на държавните органи по отношение на субектите в сферата на 

социалното осигуряване - лицензирането, издаването на разрешения, одобрения и др. Този 

контрол е превантивен т.е. посредством него трябва да се предотврати допускането на 

нарушения и отклонения. Превантивността обаче е качество не само на превантивния, а и на 

текущия и последващ контрол. 

Текущият контрол се осъществява едновременно с протичането на процесите по 

осигуряването и изплащането на средствата. Той е с висока степен на ефективност и 

превантивност, макар и с по-малка степен в сравнение с предварителния контрол. 

Последващият контрол е с по-ниски измерения на превантивност от предварителния 

и текущия контрол, но е високоефективен. В най-голяма степен правните норми и 

регламентация по отношение на контрола в социалното осигуряване са развити по отношение 

на последващия контрол. 

Конкретните форми на контрола се осъществяват чрез проверка, която може да бъде 

планова или извънредна, пълна или частична, тематична или комплексна и т.н. Самото 

наименование на различните проверки показва с какво са свързани те. Така например 

организираните контролни структури прилагат най-често плановите проверки, които са 

характерни с това, че обектите трябва да се проверяват през определен период от време по 

преадварително съставена програма. 
 

2. Контрол в задължителното социално осигураване 
Обектите на контрол в задължителното социално осигуряване са лицата, които трябва 

да спазват изискванията на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното 

осигуряване и всички наредби,указания и други поднормативни документи, както на входа на 

системата - при внасянето на осигурителните вноски, така и на изхода на системата – при 

предоставяне на лицата на различни видове плащания. 

До края на 2005 год. Националният осигурителен институт осъществяваше тези 

контролните функции по събирането на вноските в държавното обществено осигуряване и 
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задължителното здравно осигуряване и по плащанията в системата на държавното 

оБществено осигуряване. Със започване работата на Националната агенция за приходите 

контролната дейност бе диференцирана между тези две институции в зависимост от 

промяната на техните функции. 

Контрола върху плащането на осигурителните вноски, принудителното събиране и 

разсрочване на задълрженията към фондовете на държавното обществено осигуряване от 

началото на тази година се осъществява от Националната агенция за приходите. С приемането 

на данъчно-осигурителния процесиулен кодекс се унифицираха процедурите по осъществяване 

на контрола върху плащането на задължителните осигуярителни вноски и данъците. 

Процеса на ревизиите обхваща следните етапи:  

• Предварителна подготовка и планиране на ревизията 

От своя страна предварителната подготовка и планиране на ревизията обхваща 

действията по запознаване на ревизиращия екип с наличната информация за ревизираното 

лице, съдържаща се в неговото досие и в регистрите на НОИ; анализ и преценка на 

информацията от гл.т. на несъответствия между декларирани данни за различни периоди, 

специфични сделки и дейниости; запознаване със специфичните нормативни актове; 

планиране на ревизионни действия-проверяван период, срока за извършване на ревизията и 

ревизора, който ще извърши проверката. 

• Възлагане на ревизия чрез издаване на заповед, в която е упоменава обхватът, 

срока и ревизиращия екип. 

• Изпълнение на ревизия 

В хода на ревизията след уточняване на различни обстоятелства за проверяваното 

лице се изискват документи, необходими за извършването на ревизията. Преглежда се и се 

анализира счетоводната и търговска документация на ревизираното лице, анализират се и се 

преценяват събраните доказателства. 

• Приключване на ревизия – съставяне на ревизионен доклад, текущ преглед, 

регистрира се и се връчва ревизионния доклад. 

В случай на констатирано нарушение се съставя ревизионен акт. 

Контролът по спазването на нормативните актове, свързани с дейността на НОИ се 

осъществява от НОИ. Националният осигурителен институт контролира плащането на 

пенсиите и обезщетенията за безработица и дейността по другите осигурителни плащания по 

държавното обществено осигуряване. 

За осъществяване на контролните си действия НОИ има контролни органи в централното 

си управление и в териториалните си звена, които имат правомощия, по-важните от които са: да 

проверяват всички юридически и физически лица за дейността, възложена на НОИ; да дават 

задължителни предписания за спазване на разпоредбите; да изискват деклариране на банковите 

сметки и предоставяне на документи, свързани с търговската дейност на проверяваните 
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еднолични търговци и юридически лица. Контролните органи на НОИ могат да осъществяват с 

органите на Националната агенция за приходите съвместно контролно-ревизионна дейност. 

Конкретен обект на проверките са документи, сведения, справки, декларации, обяснения и 

носители на информация. Контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на 

ревизираните лица за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване, от 

неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание 

или от отменени актове на медицинската експертиза и др. 

Съществен елемент на текущия контрол е задължението да се представят в банката 

платежните документи и декларации за дължими осигурителни вноски в приход на 

държавното обществено осигуряване, НЗОК и за допълнителното задължително обществено 

осигуряване, когато се теглят пари за трудови възнаграждения включинтелно и за авансови 

плащания. На банките, които не са спазили това изискване се налага имуществена санкция. 

Специализиран медицински надзор върху качеството на извършваните здравни 

дейности и услуги и достъпа до медицинска помощ, свързани с осъществяването на 

задължителното здравно осигуряване, се осъществява от структурна единица в 

Министерството на здравеопазването 

Директорът на НЗОК упражнява цялостен контрол върху дейността по 

задължителното здравно осигуряване.Непосредственият контрол се осъществява от 

длъжностни лица на РЗОК - финансови инспектори и лекари-контрольори. 

Контролът, свързан с оказването на медицинска помощ, се осъществява от лекари-

контрольори, които имат право да проверяват: спазването на правилата за добра медицинска 

практика;вида и обема на оказаната медицинска помощ;вида и количествата на предписаните 

лекарствени средства;съответствието между оказаната медицинска помощ и заплатените суми. 

 При установяване на нарушение лекарят-контрольор съставя протокол, в който описва 

установените факти. Протоколът се подписва от лекаря-контрольор. Екземпляр от протокола 

се предоставя на провереното лице срещу подпис, а копия от него се изпращат на директора 

на съответната РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на 

лекарите или на лекарите по дентална медицина.В случаите, когато лицето оспори 

констатациите на лекаря-контрольор, директорът на РЗОК изпраща спора за решаване от 

арбитражна комисия. В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лекаря-

контрольор, се прилагат санкциите, предвидени в договора между РЗОК и изпълнителя на 

медицинска помощ. Санкциите подлежат на съдебно обжалване по реда на Закона за 

административното производство. 

  Физическите и юридическите лица са длъжни да предоставят на контролните органи на 

НЗОК и на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, 

декларации, обяснения и други носители на информация, свързани с осъществяване на 

здравното осигуряване, и да оказват съдействие при изпълнение на служебните им задължения. 
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 Финансовите инспектори имат право да проверяват отчетните документи на 

изпълнителите на медицинска помощ, регламентирани в НРД;да извършват контрол по 

законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална 

помощ по договорите им с РЗОК;да извършват проверки по жалби на осигурени лица и 

работодатели, свързани с финансови нарушения. 
 

3. Държавно регулиране и надзор в допълнителното осигуряване  
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган за регулиране и 

надзор върху дейността на нефинансови банкови институции. Тя осъществява надзора върху 

дейността на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване и 

върху дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните 

от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване е финансов надзор. 

 Надзорът се осъществява от Комисията за финансов надзор, нейните органи и 

оправомощени длъжностни лица чрез издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както 

и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения; посредством извършване на 

проверки по документи и на място върху дейността на посочените дружества; чрез прилагане 

на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания. 

 Основна цел в дейността на Комисията за финансов надзор е защитата на интересите 

на осигурените лица. Ръководните принципи в дейността на комисията са принципите на 

независимост, обективност и добросъвестност .Комисията регулира дейността на 

поднадзорните лица, като : 

• приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания; 

• осъществява държавния надзор по Закона за здравното осигуряване и по Кодекса за 

социално осигуряване.  

• дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално 

осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни 

актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор; 

• издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Кодекса за социално осигуряване 

и Закона за здравното осигуряване разрешения (лицензии) за извършване на дейност, 

регулирана от тези закони; 

• разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне, разделяне или 

доброволно прекратяване на поднадзорни лица, когато такова разрешение се изисква 

от Кодекса за социално осигуряване;  

• дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия и тарифи към 

тях и одобрява промени в разрешените; 

• разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на 

българско здравноосигурително дружество в чужбина; 
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• разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на 

здравноосигурителни договори; 

• назначава квестор в случаите, предвидени, Закона за здравното осигуряване и 

Кодекса за социално осигуряване; 

• разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да 

управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за 

здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване; 

В сферата на допълнителното пенсионно осигуряване дистанционната форма на 

контрол е ежедневен и периодичен. В рамките на ежедневния контрол, свързан с правилното 

определяне и обявяване стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване, се следи за сключените сделки с активите на пенсионните фондове, 

съотношението на инвестициите в отделни видове финансови инструменти спрямо активите 

на пенрсионните фондове, начина на извършване на оценката на активите и пасивите и 

правилното им отразяване в регистрите на пенсионносигурителните дружества и по 

регистрите на банките-попечители. Контролира се спазването на нормативния срок за 

инвестиране на постъпилите парични средства, изменението на нетните активи, правилното 

определяне на инвестиционната такса, правилното определяне на броя на дяловете, които 

съотвестват на постъпилите и изтеглени суми.  

Дистанционният контрол на месечна и годишна база включва анализ на отчетите и 

справките, които ежемесечно пенсионноосигурителните дружества са задължени да 

представят в регулаторния орган както за своята дейност, така и за дейността на 

управляваните от тях пенсионни фондове. При изготвяните анализи се определят равнищата 

на нормативно определените показатели – структура на капитала, ликвидност, спазване на 

инвестиционните ограничения и др.  

От особено важно значение за дейността на пенсионноосигурителните дружества е 

тяхната капиталова адекватност(структура на собствения капитал) и минимална ликвидност. 

Ликвидността на пенсионните фондове е също нормативно регламентиран показател. 

Минималното изискване за капиталовата база на пенсионносигурителните 

дружествана на този етап изискването е не-по-малко от 2 500 хил. лв. Установяването на 

собствения капитал или по-точно на капиталовата база включва първичния капитал и 

допълнителните капиталови резерви на дружеството. В собствения капитал не се включват 

пенсионните резерви и другите резервни фондове, създавани от дружеството съгласно 

изискванията на Кодекса за социално осигуряване. В първичният капитал се втлючват 

внесеният капитал по счетоводен баланс, фонд “Резервен”, формиран по Търговския закон, 

други резерви. Сумата на първичния капитал се намалява с балансовата стойност на 

дълготрайните нематериални активи, текущата загуба, непокритата загуба от предходни 

години, разходите за бъдещи периоди и номиналната стойност на обратно изкупените акции. 
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Допълнителните капиталови резерви са сбора от текущата печалба, неразпределената 

печалба от предходни периоди, резерви от последващи преоценки на активите и пасивите. 

Ликвидността на пенсионноосигурителното дружество е показател за неговото 

управление, който изразява възможностите на всяко дружество редовно и без забавяне да 

изпълнява задълженията си. На практика това изискване означава, чепенсионната компания 

трябва да може да превръща активите си в парични средства за такъв период, в рамките на 

който трябва да покрие задълженията си по краткосрочните си пасиви. В ликвидните средства 

на пенсионноосигурителното дружество съгласно нормативните изисквания се включват 

паричните средства на каса и по сметки или на банков депозит със срок до падежа 1 година, 

държавни ценни книжа с падеж до 3 месеца. Минималните ликвидни средства трябва да 

бъдат по-големи от текущите задължения на дружеството.  

Освен показателите с нормативно регламентирани равнища в сферата на 

допълнителното пенсионно осигуряване се анализират и други показатели, свързани с 

капитала, приходите и разходите на пенсионносигурителните дружества и с инвестирането на 

активите на пенсионните фондове. Чрез тези показатели се оценяват отделни аспекти от 

дейността и нейната ефективност на база на сравнителен анализ както за всяко отделно 

дружество в динамика, така и между отделните дружества в рамките на определен период.  

 По отношение на допълнителното здравно осигуряване дистанционният контрол, 

провеждан от КФН, включва анализ на система от показатели, които заедно с предоставените 

справки, годишни и тримесечни отчети дават представа за текущото финансово състояние на 

всяка една здравноосигурителна компания в даден определен период и за тенденциите в 

развитието на нейната дейност. Обект на анализ са собствените средства и границата на 

платежоспособност, реализирания премиен приход по здравноосигурителни пакети, 

извършените плащания по предявени претенции от здравноосигурени лица,техническия 

резултат от здравноосигурителната дейност, общата сума на активите и тяхната 

възвращаемост, размера на заделените резерви и дали тяхното покритие с инвестиции 

гарантира изпълнението на задълженията на здравноосигурителните дружества, спазването 

на инвестиционните ограничения по отношение инвестирането на резервите и др.  

 Едни от най-съществените анализирани паказатели, които са нормативно 

регламентирани са тези за собствените средства и границата на платежоспособността на 

здравноосигурителните дружества. Собствените средства са свободните от всякакви 

предвидими задължения на здравноосигурителното дружество, които се образуват на база 

сбора от следните елементи: записания акционерен капитал, резервите и фондовете по 

Закона за здравното осигуряване, неразпределената печалба от минали години, намалена с 

очакваните плащания на дивиденти и други отчисления, преоценъчните резерви, суми 

привлечени от здравноосигурителното дружество чрез дългово-капиталови (хибридни) 

инструменти, сумите, привлечени като подчинен дълг. Този сбор се намалява с невнесения 
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капитал, номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции и загубата от 

текущата година и непокритите загуби от минали години. 

Границата на платежоспособност е минималния размер, на който трябва да са равни 

намалените с нематериалните активи собствени средства, необходими за осигуряване 

изпълнението на договорните задълржения на здравноосигурително дружество в дългосрочен 

план в съответствие с общия обем на неговата дейност. Тя се определя по следните методи – 

изчисления спрямо премиите и изчисления спрямо средногодишния размер на претенциите. 

Границата на платежоспособност на здравноосигурителното дружество се определя като сума 

от резултатите от изчисленията по двата метода. 

Контролът върху поднадзорните лица се осъществява и чрез проверки на място, които 

са планови и тематични, частични и пълни. КФН извършва и множество проверки по сигнали и 

жалби по повод дейността на поднадзорните лица. За осъществяване на всяка проверка се 

подготвя план, списък с необходимите първични документи и констативен протокол.  

При осъществяване на проверките имат право: 

• да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от 

документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица 

или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на Закона за 

Комисията за финансов надзор или на Кодекса за социално осигуряване и Закона за 

здравното осигуряване, както и да проверяват тяхната документация и отчетност; 

• да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални 

ценности, включително и ценните книжа и други техни активи; 

• да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните 

сделки; 

• да извършват насрещни проверки; 

• да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от 

документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на 

насрещните проверки; 

• на свободен достъп в служебните помещения на поднадзорните лица и другите лица, 

за които има данни, че нарушават законовите разпоредби както и да изискват 

проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата 

на комисията; 

• да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на 

поднадзорните лица. 

 За целите на осъществявания надзор може да бъде назначен външен одитор на 

поднадзорното лице, като разходите са за сметка на поднадзорното лице. 
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 Във връзка с осъществяването на правомощията си комисията може да извършва 

общи проверки заедно с Българска народна банка, с органите на данъчната администрация и 

на Агенцията за финансово разузнаване, а полицията, прокуратурата, както и останалите 

държавни органи и длъжностните лица са длъжни да й оказват в рамките на своите 

правомощия. 

 Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на 

проверката. Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и 

длъжностните лица от администрацията й, като: 

• предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в 

сградата на комисията; 

• определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите 

длъжностни лица; 

• предоставя достъп до служебни помещения; 

• предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за 

установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката; 

• при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи; заверката 

се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от 

упълномощен представител на проверяваното лице; 

• дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице. 

 Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни 

да спазват правилата за професионална етика.Информацията, която комисията придобива и 

създава за целите на финансовия надзор и във връзка с него и чието разгласяване може да 

застраши търговския интерес или престижа на поднадзорните лица, е професионална тайна, 

която не може да се разгласява по-рано от три години от нейното придобиване или 

създаване, освен пред съдебни органи, пред органи на банков надзор и Агенцията за 

финансово разузнаване и с разрешение на поднадзорното лице. 

Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 За предотвратяване и преустановяване на законови нарушения на актовете по 

прилагането им, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както 

и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са 

застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, 

на пенсионноосигурителните дружества могат да налагат следните принудителни 

административни мерки: 
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• да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в 

определен от нея срок; 

• да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване; 

• да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени 

по съответния ред; 

• да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и 

провеждането на лотарии; 

• да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си 

в определен срок; 

• да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество 

или на управляван от него пенсионен фонд; 

• да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период; 

• да забрани временно изплащането на дивиденти; 

• да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или 

друга проверка на контролирано лице за негова сметка; 

• да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на 

управителните органи за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат 

предприети; 

• да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на 

пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително 

пенсионно осигуряване; 

• да разпореди писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече 

лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме 

управителните и представителните му права до освобождаването му; 

• да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по 

допълнително социално осигуряване; 

• да отнеме пенсионната лицензия. 

 Комисията може да информира обществеността за приложените мерки. 

Когато Комисията за финансов надзор установи,че са нарушавани законови и 

подзаконови разпоредби, предлагат се общи условия и клаузи, които не са били одобрени от 

комисията,застрашени са интересите на здравноосигурените лица, нарушават се условията, 

при които е било издадено разрешението или лицензията, извършват се сделки и действия, 

които засягат организационната или финансовата стабилност на здравноосигурително 

дружество, възпрепятства се осъществяването на държавния надзор върху дейността по 

доброволно здравно осигуряване, тя прилага следните принудителни административни мерки: 
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• разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения или да 

се предприемат определени мерки; 

• дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите 

на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал; 

• налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното 

дружество; 

• задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си 

средства в указан срок; 

• определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по 

здравноосигурителните договори; 

• забранява временно изплащането на дивиденти; 

• забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас; 

• нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен 

срок. 

В особено тежки случаи на нарушения Комисията за финансов надзор разпорежда 

писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, 

оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата или назначава 

квестори с правомощията за определен срок. Квесторът има правомощията на управителните 

и контролните органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за 

сметка на дружеството. 

 Контролът върху изпирането на пари е част от контрола, който се осъществява при 

допълнителното доброволно осигуряване. Той е насочен към спазване на изискванията на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари от 24.07.1998 год. , както и на Правилника за 

неговото прилагане. Нормативно задължение е на определени органи и лица да подготвят 

вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават 

от министъра на финансите. В тези правила се посочват ясни критерии за разпознаване на 

съмнителните операции или сделки и клиенти, което е дефиниране на контролириуемите 

признаци. Спазването на  

 Пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества изготвят и представят 

периодични (за пенсионноосигурителните дружества месечни, а здравноосигурителните 

дружества тримесечни) отчети и справки, годишен финансов отчет, изготвен съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството - до 31 март на годината, следваща отчетната 

година,годишен актюерскиш доклад. 

 Специализиран медицински надзор върху качеството на извършваните здравни 

дейности и услуги и достъпа до медицинска помощ, свързани с осъществяването на 
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доброволното здравно осигуряване, се осъществява от структурна единица в Министерството 

на здравеопазването. 
  

4. Отговорности за нарушения на осигурителното законодателство  
След установяване на нарушения на осигурителното законодателство, контролните 

органи могат да налагат принудителноадминистративни мерки, които са своеобразна 

профилактика в контролната дейност. За тези мерки в сферата на допълнителното пенсионно 

осигуряване и доброволното здравно осигуряване бе отделено значително място по-горе в 

тази част от темата. 

Други нарушения обаче могат да предизвикат вреди и в тези случаи контролните 

органи търсят административнонаказателна отговорност, като налагат имуществени санкции 

и глоби. За установяването на нарушенията се съставят актове, въз основа на които се 

издават наказателни постановления. 

Административнонаказателната отговорност води до санкции за: нарушаване на закон 

или подзаконов акт; неизпълнение на задължителни предписания. Необходимо е да се 

подчертае, че при повторно нарушение съответните санкции и глоби са значително по-големи 

от тези при първо нарушение на дадена норма.  

Установяването на нарушенията, издаването на наказателните постановления, 

обжалването и изпълнението им се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

На лицата, които са извършили или са допуснали да се извърши нарушение се 

налагат имуществени санкции и глоби, чиито размери са определени в Кодекса за социално 

осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. 

 Контролът в социалното осигуряване е важна предпоставка за защита интересите на 

осигурените лица и гарант за общественото доверие в осигурителната система. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

• Контролната дейност с сферата на социалното осигуряване има за цел да защити 

интересите на осигурените лица и пенсионерите и обхваща както набирането на 

осигурителните вноски, така и тяхното разходване.  

• Контролът в социалното осигуряване отразява спецификата на дейностите, които 

то обхваща. Обектите на контрола в широк смисъл са физическите и юридически лица, които 

трябва да спазват изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове. В тесен 

смисъл обектите на контрола са справки и отчети, документи, осигурителни и пенсионни 

договори, здравноосигурителни договори, счетоводни регистри, заявления и т.н., независимо 
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дали са изпратени някои от тях с електорен подпис или се проверяват на хартиен носител. 

Контолът в социалното осигуряване се определя като държавен и обществен, вътрешен и 

външен, дистанционен. Формите на контрол са превантивен, текущ и последващ. 

• Държавният контрол върху задължителното социално осигуряване се 

осъществява от Националната агенция за приходите (на входа на системата) и от 

Националния осигурителен институт (на изхода на системата), според функциите на всяка 

една от тези институции. Процесът на ревизиите е детайлно определен, с оглед постигане 

целите и задачите на контрола. Националната здравноосигурнителна каса чрез финансовите 

си инспектори и лекари-контрольори също има определени функции, свързани със 

задължителното здравно осигуряване. Специализираният медицински надзор върху 

качеството на извършваните дейности и услуги се осъществява от структурна единица в 

Министерството на здравеопазването. 

• Държавното регулиране и надзор в сферата на допълрнителното социално 

осигуряване са в правомощията на Комисията за финансов надзор. При регулиране на 

поднадзорните лица КФН се придържа към принципите независимост, обективност и 

добросъвестност. 

• Регулирането на поднадзорните лица се осъществява чрез приемане на 

поднормативни актове (наредби, указания, инструкции), държавен надзор по спазването на 

Закона за задължителното здравно осигуряване и на Кодекса за социално осигуряване, 

даване на писмени указания по прилагането им, процедури за издаване и отнемане на 

лицензии, разрешения на нови здравноосигурителни пакети, назначаване на квестори и др. 

• Дистанционната форма на контрол е особено силно застъпена в допълнителното 

социално осигуряване. Тя се извършва посредством анализиране(ежедневно, периодично) на 

различни показатели, които дават възможност да се следи цялостната дейност на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове и на 

здравноосигурителните дружества. Такива показатели са структура на собствения капитал, 

минимална ликвидност на пенсионноосигурителните дружества, структура на 

инвестиционните портфейли, правилност при оценката на активите и пасивите на 

пенсионните фондове други. Съществени показатели за дейността на здравноосигурителните 

дружества са собствените средства и границата на платежоспособност, структурата на 

инвестициите на здравноосигурителните резерви и др. 

• Проверките на място могат да бъдат планови и тематични, пълни или частични. 

При тяхното осъществяване служителите имат право да изискщват документи, обяснения, 

могат да извършват насрещни проверки, имат право на свободен достъп в офисите на 

поднадзорното лице.От своя страна поднадзорните лица трябва да осигуряват условия за 

извършване на проверката. 
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• За предотвратяване на законови нарушения могат да се налагат принудителни 

административни мерки, които съдържат задължителни предписания за предприемане на 

конкретни мерки, за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване, мерки за финансово оздравяване на дружествата , даване на 

предписания за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на 

здравноосигурителните резерви и на собствения капитал на здравноосигурителните 

дружества, за определяне структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по 

здрпавноосигурителните договори и др. 

• Пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества изготвят и 

представят в КФН периодични и годишни отчети и справки. 

• За нарушения в социалното осигуряване се носи административнонаказателна 

отговорност. Налагат се имуществени санкции и глоби. 

• Специализираният медицински надзор върху качеството на извършваните 

дейности и услуги в доброволното здравно осигуряване се осъществява от структурна 

единица в министерството на здравеопазването. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 
1. Каква е целта на контрола в социалрното осигуряване? 

2. Кои са обектите на контрол в социалното осигуряване? 

3. Разграничете видовете и формите на контрол в социалната сфера. 

4. Кои са институциите, осъществяващи контрола в задължителното социално осигуряване и 

какво е съдържанието на техните контролни функции? 

5. Очертайте етапите на провежданите в задължителното социално осигуряване ревизии. 

6. В какво се изразява специализирания медицински надзор върху задължителното и 

доброволното здрпавно осигуряване и кой го извършва? 

7. Кои осъществява държавното регулиране и надзор в допълнителното социално 

осигуряване? 

8. Каква е целта и кои са основните принципи в регулаторната дейност на Комисията за 

финансов надзор? 

9. Посочете основните дейности на Комисията за финансов надзор, посредством които тя 

регулира дейността на поднадзорните лица. 

10.  В какво се изразява дистанционния контрол в допълнителното социално осигуряване? 

11. Как се дефинират показателите структура на собствения капитал и минимална ликвидност 

при пенсионноосигурителните дружества? 

12. Как се определят показателите собствени средства и граници на плратежоспособността 

на здрпавноосигурителните дружества? 
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13. Посочете какви права имат проверяващите от Комисията за финансов надзор при 

проверките на място и какви са задълженията на проверяващите? 

14. Какво представляват принудителните административни мерки и какви могат да бъдат те 

при пенсионносигурителните дружества и при здзравноосигурителните дружества? 

15. Какви отчети се представят от пенсионносигурителните и здзравноосигурителните 

дружества в Комисията за финансов надзор? 

16. Очертайте отговорностите при нарушаване на осигурителното законодателство. 
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г., бр. 12,21,38,52-53,69-70,112,115 от 2004 г., бр.38,39,76,102-105 от 2005 г., бр.17 от 2006 

г.) 

7. Наредба №10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения 

капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните 

ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване (обн., Дв, 109 от 2003 г., доп. Бр.19 от 2004 г.). 

8. Наредба №21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност 

на застрахователите и здравноосигурителните дружества (обн., Дв, 29 от 2005 г.). 
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ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” 
1. Социалното осигуряване обхваща следните рискове на труда: 
а) общо заболяване, трудова злополука, професионална болест,майчинство; 

б) старост, инвалидност, смърт; 

в) безработица и/или професионална квалификация; 

г) всички по-горе изброени. 

2. Социалното осигуряване се: 
а) отличава от личното застраховане по обхват, принципи, формиране на осигурителните 

съвкупности, източниците на вноски, начина на определянето и събирането им;параметри на 

плащанията – време на определянето им; 

б) различава от социалното подпомагане по начина на осигуряване на средства и начина на 

определяне на плащанията; 

в) нито едно от горните твърдения не е вярно; 

г) верни са твърденията “а” и “б”. 

3. Съвкупността от осигурени лица е: 
а) неизменна по брой и възраст; 
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б) се променя по брой, възрастта на лицата и натрупаните им права; 

в) променя се по брой и права; 

г) подлежи на промяна само в ограничени случаи. 

4. Осигурителната вноска е парично плащане, което: 
а) се определя в процент от осигурителния доход; 

б) в зависимост от формата на осигуряването може да се определи като процент от 

осигурителния доход или като абсолютна сума; 

в) внася се от осигурителите и/или осигуряващите се лица; 

г) верни са твърдения “б” и “в”. 

5. Престацията : 
а) е осигурително плащане, в което се разпределя осигурителния фонд; 

б) може да се диференцира според социалните рискове, формата и честотата си; 

в) осъществява се при наличие на определени условия; 

г) верни са всички горепосочени твърдения. 

6. Пенсиите могат да бъдат разглеждани според: 
а) риска, основанието за получаване; 

б) бенефициента, срока; 

в) вида на осигуряването; 

г) верни са всички отговори. 

7. Според начина на финансирането си системата на социално осигуряване може да 
бъде: 

а) разходопокривна, държавно-бюджетна, за покритие на възникнали задължения, премийно-

покривна; 

б)държавно-бюджетна, за покритие на възникнали задължения; 

в) за покритие на възникнали задължения; 

г) премийно-покривна. 

8. За пенсионните схеми с дефинирани вноски е характерно: 
а) осигурителите са задължени да гарантират размер на пенсиите; 

б) пенсията зависи от натрупаните средства и дохода от инвестирането им; 

в) членовете на фонда нямат отношение към инвестиционния риск; 

г) програмата не е финансирана в нито един момент; 

 

 

9.Необходимостта от реформа в социалното осигуряване произтича от: 
а) натрупаните финансови проблеми в публичното осигуряване; 

б) неблагоприятната демографска структура, тежкото финансово състояние и нарастващ 

дефицит в държавното обществено осигуряване;; 
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в) централизацията на пенсионния фонд; 

г) задължителност от смяна на системата. 

10.Основните принципи на реформата в пенсионното осигуряване са: 
 а) прилагане на пазарни механизми в сферата на социалните отношения; 

б) приемственост и постепенност на прехода; 

в) автономност, демократично управление и самофинансиране; 

г) верни са всички отговори. 

11. Българският пенсионен модел се изгражда въз основа на три елемента: 
а) държавно обществено осигуряване, универсални и професионални фондове; 

б) задължително пенсионно осигуряване, допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване; 

в) универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове; 

г) задължително пенсионно осигуряване, доброволно пенсионно осигуряване и участие в 

универсални фондове.  

12. Реформата в здравеопазването се характеризира със: 
а) смяна на собствеността върху лечебните заведения; 

б) включване на здравноосигурително заплащане за извършваните здравни услуги по договор 

с районните здравноосигурителни каси; 

в) общопрактикуващият лекар работи по дефиниран пакет дейности, промениха се 

източниците на финансиране на медицинската помощ; 

г) верни са всички отговори. 

13. Страните от Централна и Източна Европа реформират пенсионното си осигуряване: 
а) поради дефицит в обществената осигурителна система и демографски проблеми; 

б) като изграждат смесени пенсионни системи -разходопокривната система в съчетание с 

капиталовопокривни схеми ; 

в) прилагат различни инвестиционни регулации, които са предимно количествени; 

г) верни са всички отговори. 

14. Държавното обществено осигуряване се изгражда въз основа на принципите: 
а) задължителност, всеобщност, солидарност, равнопоставеност; 

б) социален диалог при управлението и фондова организация; 

в) верни са твърдения “а” и “б”; 

г) принципите се променят в зависимост от различни фактори. 

 

15. Размерът на осигурителните вноски за ДОО се определят: 
а) за всеки от фондовете и се отнасят за календарна година; 

б) диференцирани са според обхванатите социални рискове; 

в) разпределят се в определено съотношение между осигурителите и осигурените. 
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г) верни са всички твърдения. 

16. Осигурителният доход е: 
а) нетното трудово възнаграждение; 

б) минималната работна заплата за страната; 

в) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за Държавното обществено 

осигуряване; 

г) минималният доход, посочен в Националната класификация на икономическите дейности. 

17. Осигурените за всички социални рискове лица имат право на: 
а) парични обезщетения, 

б) парични помощи  

в) пенсии; 

г) верни са всички отговори. 

18. Пенсиите от ДОО при определени условия се: 
а) прекратяват; 

б) преизчисляват; 

в) осъвременяват; 

г) верни са всички отговори. 

19. Задължителното здравно осигуряване се осъществява въз основа на принципите: 
а) задължителност на участието, участие на държавата, работодателите и осигурените в 

управлението; 

б) солидарност, отговорност, равнопоставеност; 

в) заплащане на такса за медицински услуги,самоуправление на НЗОК; 

г) верни са всички отговори. 

20. Пенсионноосигурителното дружество може да: 
а) да извършва само дейност по допълнително пенсионно осигуряване, но след получаване 

на лицензия. 

б) не се придържа към изискванията за структура на капитала и минималните ликвидни 

средства; 

в) да не спазва изискванията към членовете на управителните и контролните му органи; 

г) управлява само по един универсален и професионален фонд; 

21. Приходите на пенсионноосигурителното дружество се формират от: 
а) посредническа дейност; 

б) от такси и удръжки, определени в Кодекса за социално осигуряване; 

в) от приходи от управлението на собствените си активи и от законово определени такси и 

удръжки, чиито конкретен размер се определя в правилниците на управляваните пенсионни 

фондове. 

г) от лихви. 
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22. Осигурителното дружество за безработица и/или професионална квалификация 
може: 

а) да управлява само по един фонд за доброволно осигуряване за безработица и един фонд 

за доброволно осигуряване за професионална квалификация; 

б) събира встъпителна такса, удръжка и инвестиционна такса; 

в) да управлява само фонд за доброволно осигуряване за безработица; 

г) верни са твърдения “а” и “б”. 

23. Здравноосигурителните дружества: 
а) осъществяват дейност по доброволно здравно осигуряване; 

б) осъществяват и други дейности извън доброволното здравно осигуряване; 

в) не създават общи и здравноосигурителни резерви; 

г) не се съобразяват с никакви капиталови изисквания. 

24.Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа 
на принципите: 
а) задължителност;юридическа самостоятелност,разделност, прозрачност и изключителност 

на дейността; 

б) разрешителен режим и държавно регулиране, периодична отчетност и разкриване на 

информация; 

в) лоялна конкуренция, представляване интересите на осигурените лица; 

г) верни са всички отговори. 

25. Участието в допълнителни задължителни пенсионни фондове : 
а) дава права за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст;  

б) е персонално и задължително за лицата, които отговарят на определени условия като 

осигурителните вноски се определят със закон; 

в) не дава възможност за еднократно плащане на средства при никакви условия; 

г) нито едно от горните твърдения не е вярно. 

26. Инвестиционните регулации относно допълнителните пенсионни фондове 
включват: 
а) разрешени инструменти и количествени ограничения, забрани за инвестиране, изисквания 

за валутно съответствие; 

б) само съотношението инвестиции в страната/инвестиции в чужбина; 

в) само принципите на инвестирането; 

г) временни регулаторни изисквания.  

27. Осигуряването в доброволни пенсионни фондове: 
а) се осъществява върху принципи, които се различават от принципите на допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване; 

б) дава възможност за участие на всяко лице над 16 години; 
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в) не се осъществява въз основа на договор; 

г) дава право единствено на еднократно изплащане на натрупаните средства. 

28. Доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми се отличава със: 
 а) задължителност на осигуряването; 

 б) наличие на колективен трудов договор; 

 в) отсъствие на инвестиционни ограничения; 

 г) наличие на попечителски съвет 

29. Доброволното здравно осигуряване: 
а) се осъществява на принципа на задължителността на осигуряването; 

б) осъществява се срещу заплащане на здравноосигурителни премии въз основа на сключени 

договори; 

в) може да се извършва само чрез абонаментно обслужване; 

г) няма ограничения относно инвестирането на здравноосигурителните резерви 

30. Държавното регулиране в социалното осигуряване се осъществява от всяка една от 
следните институции според обхвата на нейните функции: 
а) Национална агенция за приходите; 

б) Националния осигурителен институт; 

в) Комисия за финансов надзор; 

г) верни са всички отговори. 

Верните отговори са: 1г, 2г, 3б,4г, 5г, 6г, 7а, 8б, 9б, 10г, 11б, 12г, 13г, 14в, 15г, 16в, 17г, 18г, 

19г, 20а, 21в, 22г, 23а, 24г, 25б, 26а, 27б, 28б, 29б, 30г.  


