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София, 15.09.2022 г. 

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ 

 

НА 13 СЕПТЕМВРИ  2022 г.  БАДДПО ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО 

СВОЯ 25 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ  

 

На 13 септември 2022 г. с елегантен коктейл в Гранд Хотел София членовете 

на Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване отбелязаха 25–тата годишнина от учредяването на Асоциацията.  

През изминалия четвърт век БАДДПО и пенсионно осигурителните 

дружества се утвърдиха като едни от основните движещи сили за развитието 

на допълнителното пенсионно осигуряване и утвърждаване на тристълбовия 

модел на пенсионната система на България.  

Сред официалните гости  на събитието за годишнината на Асоциацията  бяха: 

г-н Лазар Лазаров – Служебен заместник министър- председател по 

социалните политики и министър на труда и социалната политика, г-жа 

Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, 

ръководещ управление “Осигурителен надзор”, г-н Владимир Савов, зам.- 

председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“,  г-н 

Ивайло Иванов – Управител на НОИ, бивши министри на Министерството на 

труда и социалната политика, както и представители на асоциации, 

синдикати и държавни институции, обществени и неправителствени 

организации, медии и съмишленици на пенсионната индустрия.  

През годините на своето съществуване, Асоциацията и нейните членове се 

включиха  активно в процесите по подготовка на законодателството, което да 

регламентира дейността, реформата в пенсионно осигурителната система в 

България и въвеждането на допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване, като част от нея, и т.н. 

 

Председателят на БАДДПО г-жа Евелина Милтенова изказа благодарности в 

откриващото си слово и изброи успехите, многото предизвикателства и 

постиженията на Асоциацията през годините, като отбеляза и успешния старт 
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на фазата на изплащане на вторите пенсии на първите осигурени лица през 

септември 2021 г. и останалите за разрешаване ключови въпроси  като 

въвеждане на мултифондове, коефициента за редукция, увеличаване на 

вноската към универсалните фондове и др.  

От името на европейската федерация PensionsEurope бе излъчено видео 

послание с поздравителен адрес от г-н Йян-Вилем Боума – Председател на 

Управителния съвет на федерацията на европейските пенсионни асоциации 

Pensions Europe, на която БДДПО е дългогодишен член.  

УС на БАДДПО получи и поздравителен адрес към Асоциацията, нейните 

членове и гости на събитието и от г-н Румен Радев – Президент на Република 

България, от г-н Гълъб Донев – служебен министър председател на 

Република България, от Председателя на УС на Асоциацията на 

индустриалния капитал  в България, от Председателя на УС на Фондация 

”проф. д-р Велеслав Гаврийски”, от Президента на ВУЗФ, от Председателя 

на УС на БСК, от Председателя на АБЗ,АЗББ, от Председателя на ЗЕАД“ 

Булстрад Живот“ ЕАД, от Ректора на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. 

Свищов и др.  

Приветствие към гостите на събитието изнесоха г-н Лазар Лазаров – 

служебен заместник министър - председател по социалните политики и 

Министър на труда, социалната и демографска политика, г-жа Диана 

Йорданова – Зам. Председател на КФН Ръководещ управление 

„Осигурителен надзор“ , г-н Иван Нейков - бивш социален министър и 

Председател на Балканския институт по труда и социалната политика, г-н 

Никола Абаджиев -дългогодишен Председател на БАДДПО до 2018 г. и г-н 

Николай Василев - Управляващ партньор на УД „Експат Капитал“.  

На финала на събитието, Евелина Милтенова, председател на БАДДПО, още 

веднъж изрази своята благодарност към всички партньори, без които 

дейността на Асоциацията не би била възможна и покани всички членове на 

Управителния съвет, с които разрязаха празнична торта. 

  

БАДДПО е член на Европейската конфедерация (PensionsEurope), която 

представлява обединение на 24 национални пенсионни асоциации на 

пенсионни фондове от 18 страни-членки на ЕС и други четири европейски 

държави. 

 


