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Общ преглед

След три години интензивен дебат в работната група, специално съставена от ключови заинтересовани
страни и институции: БАДДПО, МФ, Министерство на труда, КФН, синдикати, работодатели, медии и след
много опити за компрометиране на тристълбовия пенсионен модел в България, българският парламент
окончателно прие промените в Кодекса за социално осигуряване на 18 февруари 2021 г., насочени към
регулиране на фазата на изплащане.

Законът бе обнародван на 05 март 2021 г. в Държавен вестник, официално издание на Република
България - след Указ на президента.

Приетите промени в Кодекса за Социално Осигуряване регламентиращи изплащането на пенсионни
продукти от Универсалните Пенсионни Фондове, бяха последната стъпка от най-голямата пенсионна
реформа в България. На пенсионните дружества най-накрая беше разрешено да започнат пенсионни
плащания от втория стълб (универсалните пенсионни фондове), като формират специални фондове за
пенсионни плащания.

През септември 2021 г. частните фондове започнаха да обслужват първите жени, навършили пенсионна
възраст 61 години и 8 месеца и осигурени на две места (за държавна пенсия и за допълнително
пенсионно осигуряване).

Очаква се пенсионерът да се свърже с пенсионното дружество и да сключи личен договор, в който се
урежда изборът на продукта и се съгласява с личен пенсионен план за бъдещи плащания.
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Пенсионните продукти във фазата на изплащане (1)
В Кодекса за социално осигуряване се разглеждат три вида продукти, които се предлагат от
пенсионните дружества, само един от които е пожизнена пенсия. Изборът между тях зависи главно от
сумата, натрупана в пенсионната сметка.

1. Пожизнената пенсия за възрастта ще се изплаща, когато размерът на спестяванията при
пенсионирането позволява отпускането на пенсия от най-малко 15% от минималния месечен размер на
държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Според разчетите, осигуреното лице трябва да има

поне 9000 лева в партидата си, за да получи доживотна пенсия.

• пожизнена пенсия без допълнителни условия - отпуска се пожизнено в същия месечен размер и не
подлежи на наследяване.

• доживотна пенсия със срок на гарантирано изплащане - отпуска се доживотно в същия месечен
размер и включва гарантиран период от 2 до 10 години (по избор на пенсионера), в рамките на който
се наследява текущата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период.

• пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на
избраната от пенсионера възраст - отпуска се пожизнено в същия месечен размер след изтичане на
срока за разсрочено плащане; продължителността на периода на разсрочено плащане да бъде
избрана от пенсионера така, че месечният размер на изплатената сума да не е по-нисък от 45 лв. и по-
висок от 300 лв.; наследява се настоящата стойност на плащанията, дължими до края на периода на
отложено плащане. (сумите ще се увеличават съответно при нормативно увеличение на минималната
пенсия)
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Пенсионните продукти във фазата на изплащане (2)

2. Разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната сметка ще е възможно, когато те не са
достатъчни за пожизнена пенсия, но надвишават трикратния минимален размер на минималната
пенсия, т.е. над 900 лв. Продължителността на периода на разсрочено изплащане се избира от
пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от
размера на минималната пенсия за страната (300 лв. през 2021 ). Наследява се остатъкът от дължимите
плащания на починалия пенсионер. Този вид изплащане обикновено е при партиди между 900 и 9000
лева., но всеки случай е строго индивидуален.

3. Еднократно изплащане на средствата по индивидуалната сметка, ако сумата е по-малка от
трикратната минимална пенсия за осигурителен стаж, т.е. под 900 лв., ще се отрази предимно при малки
натрупвания по пенсионни партиди на осигурени лица, които са имали свръхмалки и нерегулярни
вноски през предходните 20 години от стартирането на допълнителните фондове.
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Основни акценти на пенсионната реформа за изплащане

 Създаването на пенсионните дружества на два специализирани Фонда за изплащане на
пенсии в зависимост от избрания продукт. Новите Фондове подлежат на ново лицензиране,
плащане на регулативни такси, такси за попечителство и банкови такси.

Натрупанато салдо на пенсионера в универсалния фонд се прехвърля на съответния нов
Фонд за плащания, който се управлява високо консервативно от пенсионната компания
(0.5% управленска такса е договорена да се удържа от пенсионните дружества след бурни
дискусии).

Най-малко веднъж годишно актуализацията на пожизнените пенсии е задължителна
приложима въз основа на разпределението на 50% от разликата между инвестиционната
доходност на пенсионния фонд и прилагания технически лихвен процент.

Въвеждане на гаранция върху брутните вноски при пенсиониране, натрупани в
пенсионните сметки при пенсиониране в полза на осигурените лица от втория стълб.

Минимални капиталови изисквания за частни пенсионни дружества се увеличават на 7,5
мил. лв., ( от 5 млн. лв.), като прагът на платежоспособност се прилага в размер на 4% от
капитализираната стойност на пенсиите и прогнозните тегления, но не по-малко от 7,5 млн.
лева.
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Пенсионни продукти в Универсални Пенсионни Фондове 
- продължение

Развитие през първите месеци (м. Септември – м. Януари)

Първите пенсии започнаха да се изплащат от местните пенсионни фондове през м. Септември 2021. До
тогава, много нови промени в съответните Наредби бяха направени от регулатора, Комисията за
финансов надзор (КФН) в сътрудничество с пенсионните дружества.

През първите няколко месеца от началато на фазата на изплащане е характерно, че при интерес към
пожизнени пенсии лицата се ориентират предимно към пожизнена пенсия с период на разсрочено
плащане до навършване на определена възраст.

Основното предпочитание на пенсиониращите се лица с недостатъчни пенсионни спестявания за
пожизнени пенсии е да изберат опцията за разрочено изплащане от фондовете. За 2021 год. те
можеха да имат максимално месечно плащане от 300 лв., която се увеличава на 370 лв. през 2022 год.
след увеличената минимална държавна пенсия

Темпът за сключване на нови договори на правоимащите осигурени лица (основно жени), които са
навършили пенсионната въздраст постепенно нараства.

БАДДПО предварителна оценка: сключени около 2500 договора за пенсионни плащане от
м. Септември 2021 год., които се увеличават с бързи темпове през 2022 год. след повишаването на
държавно регулираната минимална пенсия и подобрената информираност.
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