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        ДО 

Г-ЖА ИВАНКА БЕДРОВА 

ПРОДУЦЕНТ НА 

ПРЕДАВАНЕТО „ТВОЯТ ДЕН“  

„NOVA NEWS“ 
       

      
     

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО БЕДРОВА,  

От името на членовете на Българската aсоциация на дружествата за допълнително 

пенсионно осигуряване (БАДДПО) бих искала да Ви благодаря за отправената покана за 

участие във Вашето предаване. С оглед кратките срокове за участие, за съжаление няма да 

имаме възможността да изпратим наш представител. Наред с това потвърждавам готовност 

да участваме в друг подходящ ден и час, които ще съгласуваме своевременно.  

По темата, която повдигате за доходността на частните пенсионни фондове бихме 

искали да уточним, че членове  на Управителния съвет са участвали през последните 

месеци на 2022 г. в немалко на брой изяви. В рамките на тези изяви обърнахме внимание, 

че в резултат на променящата се парична политика на световните централни банки, войната 

в Украйна и ефекта й върху финансовите пазари, в края на третото тримесечие на 2022 г. 

фондовете регистрираха временен спад в цените на финансовите инвестиции, отчетен 

счетоводно в намалената стойност на портфейлите от ценни книжа към съответната 

счетоводна дата.  

Това е факт не само за българските, но и за всички международни пенсионни 

компании, които управляват стотици трилиони пенсионни активи в евро и щатски долари.  

Засегнати бяха както световните акции, така и най-безрисковите вложения като 

държавни ценни книжа на страните от Г7. Отрицателната доходност и флуктуациите са 

временни и нормално явление в условия на криза. Важно е да уточним, че доходността на 

пенсионните фондове е положителна не само за последните 10 години, а и за целия период 

от 2004 г.  

Обръщаме внимание, че от 1 октомври до края на 2022 г., както и за периода, 

обхващащ първите две седмици на януари 2023 г., пенсионните фондове започнаха да 

наваксват бързо, въпреки предизвикателствата и кризите в глобален мащаб. Нещо повече, 

отчитаме покачващи се стойности на инструментите на капиталовите пазари, както и 

положителна доходност – процес, който е в самото начало и се очаква да продължи.  

Пенсионният продукт е с дългосрочен характер и има хоризонт от над 30 години. 

Ето защо не е коректно да се правят заключения и преоценки на портфейли на база 

движение на стойността към конкретен момент. Твърденията в публичното пространство, 
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че натрупаните средства от осигуряващите се за втора пенсия са загубени, са подвеждащи 

и не отговарят на истината. Важно е да уточним, че законодателят е предвидил пълна 

защита на средствата и бруто вноските, влагани във втория стълб. При пенсиониране 

дружествата ще платят в пълен размер не по-малко от вложенията на всеки осигурен, заедно 

с постигнатата доходност през годините, така че считаме твърденията за загубени средства 

на осигурените, за некоректни.  

Вярваме, че ще вземете под внимание гореописаните факти и обстоятелства. 

Считаме, че необходимостта от обективно и точно отразяване на действителността е 

ключова, особено по отношение на теми, засягащи бъдещето и финансовото благополучие 

на българските граждани. Оставаме на Ваше разположение при необходимост от внасяне 

на допълнителна яснота в следващи предавания.  

  

           

   

 С уважение, 

  

  

Евелина Милтенова 

     /Председател/ 
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