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Уважаеми г-н служебен заместник -министър председател по социалните 

политики и Министър на труда и социалната политика,  

 

Уважаеми дами и господа – зам. председатели на Комисията за финансов 

надзор, 

 

Уважаеми господа министри и зам. министри, 

представители на обществени и неправителствени организации, 

 

Уважаеми учредители и членове на БАДДПО, 

 

Уважаеми  гости, колеги, съмишленици,  журналисти и приятели, 

Позволете ми да Ви приветствам с “Добре дошли” на това изключително 

събитие, на което присъстваме всички ние тази вечер, а именно – честването 

на  25 -годишния юбилей на БАДДПО! За мен е голяма чест да се обърна към 

Вас от мое име и от името на УС на Асоциацията с думи на благодарност, че 

се отзовахте на нашата покана да отбележим тази забележителна годишнина 

от учредяването на една от първите браншови организации с нестопанска цел 

в България.  

През изминалия четвърт век от основаването й досега членовете на БАДДПО 

бяха не само свидетели, но и едни от основни двигатели за приемането на 

множество ключови промени и осъществяването на дълбоката реформа в 

социалната и небанковата финансова сфера, каквато е въвеждането и 

утвърждаването на три стълбовия модел на българската пенсионна система. 

През 1997 мисълта на учредителите е била насочена преди всичко към 

бъдещето, към това, което предстои и задълбочаващите се проблеми още 

тогава в демографията на България, застаряващото население и влошаващото 

се състояние на разходо-покривния държавен солидарен стълб.  

За тези години Асоциацията успя да се изгради и утвърди като авторитетна, 

ценена и уважавана неправителствена организация както в национален, така и 

в международен план като член на европейската Конфедерация на 

пенсионните асоциации Pensions Europe. 
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Преодоляните препятствия направиха  сектора ни далеч по-устойчив и 

жизнеспособен да отговори на трудностите, а Асоциацията винаги е била 

единният глас на всички пенсионно осигурителни дружества в България, без 

значение от размера им, собствеността им и различията на фона на 

конкурентната пазарна среда.  

Нека да отчетем и да се поздравим със значимото  последно постижение за 

пенсионната индустрия на всички ангажирани в законодателната сфера, 

изпълнителна власт заедно с обществени и правителствени организации, 

каквото бе готвеният в продължение на три години успешен старт на 

фазата на изплащане от универсалните пенсионните фондове през 

септември 2021 г. БАДДПО бе ключов участник в този процес, следвайки 

една от своите традиционни цели да се подобрява нормативната база на 

пенсионния сектор в интерес на осигурените лица.   

 

Статистическите данни показват безапелационно, че през този четвърт век 

пенсионноосигурителните дружества, а и цялата дейност по допълнителното 

пенсионно осигуряване, се развиват успешно и със значими положителни 

темпове, въпреки че през тези години се наложи да преодоляват немалко 

важни проблеми и многократни опити за компрометиране на ДЗПО. Така или 

иначе, цифрите са безкомпромисни - сега, по точно към 30.06.2022 г., броят на 

осигурените лица във всички видове допълнителни пенсионни фондове 

възлиза на 4 млн. 876 хил. души, а активите на тези фондове вече надхвърлят 

сумата от 18 млрд. и  723 млн. лв. 

С гордост отбелязваме, че през тези 25 години ПОД преодоляха няколко 

дълбоки кризи, които връхлетяха пазарите и иконимиките, както и КОВИД 

пандемия и успяха да се справят с деструктивните за инвестициите 

отрицателни лихвени проценти. С това ПОД натрупаха безценен опит, който 

дава силна увереност, че ще навигират успешно пенсионните портфейли и в 

настоящата безпрецедентна глобална политическа и пазарна турбулентност, 

на която сме свидетели в настоящия момент.  

 

mailto:office@pension.bg
mailto:baspsc@pension.bg
http://www.pension.bg/


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ  

 

 

София 1000, ул. „Чумерна“ 12А, ет. 2, ап. 3, тел.: 02/980 76 45,  
e-mail: office@pension.bg; baspsc@pension.bg; www.pension.bg 

 

Способността да устояват на кризите и опитът в усъвършенстването на 

нормативната база прави членовете на Асоциацията непоколебимо уверени, 

че има още предстоящи преизивкателства за адресиране. Точно сега е 

първостепенно важно да се изпълнят още необходимите промени като 

създадаването на условия за по-гъвкав и адекватен на пазарните 

предизвикателства инвестиционен режим (в момента ограничен и 

консервативен за инфлационната среда) и бързо въвеждане на многофондови 

инвестиционни структури (мултифондовете), в най-кратки срокове да се 

изгладят и натрупаните несправедливости в първия стълб при коефициента на 

редукция, които пряко влияят и на бъдещите плащания на пенсии от 

фондовете за изплащане на ПОД. Важно е да се отвори темата за увеличение 

на процента на пенсионните вноски към УПФ. 5% е свръх нисък за 

нарасналите доходи и непроменен от много години.  

Уважаеми колеги, 

Позволете ми от свое име, от името на Управителния съвет на БАДДПО 

и членовете на Асоциацията да изкажа своите огромни благодарности 

към Комисията по финансов надзор и ръководството и през годините. 

Благодарим на всички представители на властта и на държавните 

организации, с които сме работили активно и сме имали ползотворно 

сътрудничество – това са Националния осигуритлен институт, ресорните 

министерства, Националната агенция по проходите и много други.  

Искрени благодарности и на обществените и синдикални организации, 

партньорските асоциации, на неправителствените организации, 

академичната общност, медиите и други съмишелници, с които също си 

партнираме вече четвърт век. 

Изказвам сърдечни благодарности на всички личности и 

професионалисти в социалната сфера, които имат заслугата 
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допълнителното пенсионно осигуряване в България да е на това високо 

ниво днес,  

Благодаря и на сплотените екипи на различните комитети към 

Асоциацията за тяхната всеотдайност и професионализъм.  

И накрая, но не и на последно място, бих искала да се обърна към моите 

колеги от ръководството на БАДДПО, към представителите на нейните 

членове (ПОД) и към всички Вас с думите  

ЧЕСТИТ 25 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА БАДДПО! ПОЖЕЛАВАМ НОВИ 

УСПЕХИ НА БАДДПО И ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВАС! 
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