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З  А  К  О  Н

çà Äúðæàâíèÿ ôîíä çà ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà



Ãëàâà ïúðâà 
ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Ïðåäìåò, öåë è ñòàòóò íà ôîíäà
×ë. 1. (1) Ñ òîçè çàêîí ñå óðåæäàò ñòàòóòúò è äåéíîñòòà íà Äúðæàâíèÿ ôîíä çà ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà, íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „ôîíäà”.
(2) Ôîíäúò èìà çà öåë ïîñòèãàíå è ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà ÷ðåç àêóìóëèðàíå, èíâåñòèðàíå è òðàíñôåðèðàíå íà äîïúëíèòåëíè ñðåäñòâà êúì áþäæåòà íà äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå çà ôîíä “Ïåíñèè”. 
(3) Ñðåäñòâàòà íà ôîíäà ñà ñàìîñòîÿòåëíî îáîñîáåíà ÷àñò îò öåíòðàëíèÿ áþäæåò è ñå óïðàâëÿâàò è ñòðóêòóðèðàò â èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè ïî ðåäà íà òîçè çàêîí.

Ãëàâà âòîðà 
ÎÐÃÀÍÈ ÍÀ ÔÎÍÄÀ

Óïðàâèòåëåí ñúâåò íà ôîíäà
×ë. 2. (1) Ôîíäúò ñå óïðàâëÿâà îò óïðàâèòåëåí ñúâåò. Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ñå ñúñòîè îò ïðåäñåäàòåë è 8 ÷ëåíîâå.
(2) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå è ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà ó÷àñòâàò ïî ïðàâî â óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.
(3) ×ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñà è:
1. òðèìà ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå;
2. åäèí ïðåäñòàâèòåë, îïðåäåëåí îò ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà; 
3. åäèí ïðåäñòàâèòåë íà íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå;
4. åäèí ïðåäñòàâèòåë íà íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà ðàáîòîäàòåëèòå;
5. óïðàâèòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò èëè îïðåäåëåí îò íåãî ïðåäñòàâèòåë.
(4) Ïðåäñòàâèòåëèòå íà îðãàíèçàöèèòå íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå è íà ðàáîòîäàòåëèòå ïî àë. 1, ò. 3 è 4 ñå îïðåäåëÿò îò ðúêîâîäíèòå èì îðãàíè íà íàöèîíàëíî ðàâíèùå.
(5) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå å ïðåäñåäàòåë, à ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà å çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.
(6) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî àë. 3, ò. 1-4 òðÿáâà äà èìàò âèñøå èêîíîìè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî îáðàçîâàíèå ñ ïðèäîáèòà îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí, íå ïî-íèñêà îò „ìàãèñòúð”, è ïðîôåñèîíàëåí îïèò â ïðîäúëæåíèå íà íå ïî-ìàëêî îò 5 ãîäèíè â åäíà îò ñëåäíèòå îáëàñòè:
1. áàíêîâî äåëî;
2. ôèíàíñè;
3. óïðàâëåíèå íà ôèíàíñîâè èíâåñòèöèè è òúðãîâèÿ ñ öåííè êíèæà;
4. ñ÷åòîâîäñòâî.
(7) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå íàçíà÷àâàò è îñâîáîæäàâàò ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(8) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà ôîíäà çàñåäàâà íàé-ìàëêî âåäíúæ íà äâà ìåñåöà. Çàñåäàíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñà ðåäîâíè, àêî íà òÿõ ïðèñúñòâàò äâå òðåòè îò ÷ëåíîâåòå. Ðåøåíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà ñå âçåìàò ñ îáèêíîâåíî ìíîçèíñòâî îò âñè÷êè íåãîâè ÷ëåíîâå.
(9) Çà ðåøåíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå âîäÿò ïðîòîêîëè, êîèòî ñå ïîäïèñâàò îò âñè÷êè ïðèñúñòâàùè ÷ëåíîâå. 
(10) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ïðèåìà ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà ñè. 
(11) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ìîæå äà ïðèâëè÷à îòäåëíè ñïåöèàëèñòè êàòî êîíñóëòàíòè è äà ñúçäàâà êîìèòåòè, ïîäïîìàãàùè îñúùåñòâÿâàíèòå îò íåãî ôóíêöèè, è ïðèåìà ïðàâèëà çà òÿõíàòà ðàáîòà.
(12) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçõîäèòå çà âúçíàãðàæäåíèÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà.  

Íåñúâìåñòèìîñò
×ë. 3. (1) Íå ìîãàò äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà ëèöà, êîèòî:
1. ñà îñúæäàíè çà óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå îò îáù õàðàêòåð, îñâåí àêî ñà ðåàáèëèòèðàíè;
2. ñà áèëè ÷ëåíîâå íà èçïúëíèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí èëè íåîãðàíè÷åíî îòãîâîðíè ñúäðóæíèöè â äðóæåñòâî, êîãàòî òî å ïðåêðàòåíî ïîðàäè íåñúñòîÿòåëíîñò, àêî ñà îñòàíàëè íåóäîâëåòâîðåíè êðåäèòîðè, íåçàâèñèìî äàëè ñà âúçñòàíîâåíè â ïðàâàòà ñè;
3. ïðåç ïîñëåäíèòå 5 ãîäèíè, ïðåäõîæäàùè äàòàòà íà ðåøåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà áàíêà èëè äðóãà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ â íåñúñòîÿòåëíîñò, ñà áèëè ÷ëåíîâå íà íåèí óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí;
4. ñà ñúïðóçè èëè ðîäíèíè ïî ïðàâà èëè ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ äî òðåòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî ñ äðóã ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà èëè ñå íàìèðàò âúâ ôàêòè÷åñêî ñúæèòåëñòâî ñ íåãî;
5. ñà ñúïðóçè èëè ðîäíèíè ïî ïðàâà èëè ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ äî òðåòà ñòåïåí ñ ëèöà, ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè èëè êîíòðîëíè îðãàíè íà ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè – óïðàâèòåëè íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà, èëè ñå íàìèðàò âúâ ôàêòè÷åñêî ñúæèòåëñòâî ñ òÿõ;
6. ñà ëèøåíè èëè ñà áèëè ëèøàâàíè îò ïðàâîòî äà çàåìàò ìàòåðèàëíîîòãîâîðíà äëúæíîñò;
7. ñà íåâúçñòàíîâåíè â ïðàâàòà ñè íåñúñòîÿòåëíè äëúæíèöè.
(2) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íå ìîãàò äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè îðãàíè èëè äà ñà â òðóäîâè èëè ñëóæåáíè ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ áàíêè èëè äðóãè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 3 îò Çàêîíà çà êðåäèòíèòå èíñòèòóöèè.
(3) Îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 2-7 è àë. 2 ñå óäîñòîâåðÿâàò ñ äåêëàðàöèÿ.

Îñâîáîæäàâàíå íà ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò
×ë. 4. (1) ×ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî ÷ë. 2, àë. 3 ñå îñâîáîæäàâà çàäúëæèòåëíî, êîãàòî ñå óñòàíîâè, ÷å:
1. ïî îòíîøåíèå íà íåãî å íàëèöå îáñòîÿòåëñòâî, ïîñî÷åíî â ÷ë. 3;
2. å âúâ ôàêòè÷åñêà íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè â ïðîäúëæåíèå íà ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà;
3. å èçâúðøèë ñúùåñòâåíî íàðóøåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ;
4. ñ äåéíîñòòà ñè óâðåæäà èíòåðåñèòå íà ôîíäà;
5. íå ó÷àñòâà áåç îñíîâàòåëíà ïðè÷èíà â òðè ïîñëåäîâàòåëíè çàñåäàíèÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.
(2) Óñòàíîâÿâàíåòî íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 ñå èçâúðøâà îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí ïî ÷ë. 2, àë. 3 è 4, à îñâîáîæäàâàíåòî íà ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå èçâúðøâà ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà.

Ïðàâîìîùèÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò
×ë. 5. Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò:
1. îäîáðÿâà äúëãîñðî÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïîëèòèêà íà ôîíäà; 
2. îäîáðÿâà ñðåäíîñðî÷íà ñòðàòåãèÿ çà èíâåñòèðàíå íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà;
3. îïðåäåëÿ âèäîâåòå, ñòðóêòóðàòà, èíâåñòèöèîííàòà ïîëèòèêà, èíâåñòèöèîííèÿ õîðèçîíò è ïàðàìåòðèòå çà èçìåðâàíå, îöåíêà è êîíòðîë íà äîõîäíîñòòà è ðèñêà íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè;
4. îäîáðÿâà êðèòåðèè çà èçáîð íà áàíêè, â êîèòî ìîãàò äà áúäàò äåïîçèðàíè ñðåäñòâà íà ôîíäà;
5. îäîáðÿâà èçèñêâàíèÿòà, íà êîèòî ñëåäâà äà îòãîâàðÿ äåïîçèòàðíàòà èíñòèòóöèÿ íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè;
6. âçåìà ðåøåíèå çà îòêðèâàíå íà ïðîöåäóðà çà èçáîð íà óïðàâèòåëè íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà; óòâúðæäàâà êðèòåðèèòå, íà÷èíà íà îöåíêà è êëàñèðàíåòî íà óïðàâèòåëè íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà; ðàçãëåæäà ïðîåêòèòå íà äîãîâîðè çà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà è ïðè îäîáðåíèå âúçëàãà íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå äà ñêëþ÷è ñúîòâåòíèòå äîãîâîðè;
7. âçåìà ðåøåíèÿ çà èçìåíåíèå, ïðîäúëæàâàíå èëè ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðèòå çà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà è ïðè îäîáðåíèå âúçëàãà íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå äà èçìåíè, ïðîäúëæè èëè ïðåêðàòè ñúîòâåòíèòå äîãîâîðè;
8. îïðåäåëÿ ðåäà è ñðîêîâåòå çà ðåáàëàíñèðàíå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 14, àë. 11, êàêòî è âçåìà ðåøåíèÿ çà òÿõíîòî ðåáàëàíñèðàíå;
9. âúçëàãà ðàçðàáîòâàíåòî íà äåìîãðàôñêè, àêòþåðñêè, ìàêðîèêîíîìè÷åñêè è ôèíàíñîâè ïðîãíîçè çà íóæäèòå íà äåéíîñòòà íà ôîíäà;
10. îäîáðÿâà ïðîãíîçè è ðàç÷åòè çà íèâîòî íà î÷àêâàíàòà äîõîäíîñò è ðèñêà íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè íà ôîíäà çà ñëåäâàùàòà áþäæåòíà ãîäèíà è â ñðåäíîñðî÷åí ïëàí;
11. îäîáðÿâà ðàç÷åòè çà ðàçõîäèòå çà âúçíàãðàæäåíèå ïî äîãîâîðèòå ïî ãëàâà ïåòà è çà êîíñóëòàíòè ïî ÷ë. 8, àë. 3 çà ñëåäâàùàòà áþäæåòíà ãîäèíà;
12. îäîáðÿâà åæåãîäåí äîêëàä è îò÷åò çà äåéíîñòòà, òåêóùîòî ñúñòîÿíèå, íèâîòî íà ðåàëèçèðàíà äîõîäíîñò è ïîåòèÿ ðèñê íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè. 

Ïðàâîìîùèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò
×ë. 6. Ïðåäñåäàòåëÿò íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò:
1. îðãàíèçèðà, ðúêîâîäè è êîíòðîëèðà öÿëîñòíàòà äåéíîñò íà ôîíäà;
2. âíàñÿ çà îäîáðÿâàíå îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò äîêóìåíòèòå è äðóãà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ ïðàâîìîùèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïî ÷ë. 5;
3. ñëåäè çà èçïúëíåíèåòî íà äåôèíèðàíèòå öåëè ïî îòíîøåíèå íà äîõîäíîñòòà è ðèñêà íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî, êàêòî è çà ñïàçâàíåòî íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ íà çàêîíà îòíîñíî èíâåñòèðàíåòî íà ñðåäñòâà íà ôîíäà;
4. îïðåäåëÿ è ñëåäè çà íèâîòî íà ïîåòèòå ðèñêîâå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è ñúãëàñíî ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè çà óïðàâëåíèå;

5. èçïúëíÿâà ðåøåíèÿòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò;
6. ðåøàâà âñè÷êè âúïðîñè, êîèòî íå ñà îò êîìïåòåíòíîñòòà íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.

Ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè. Äîâåðèòåëíîñò
×ë. 7. (1) Âñåêè ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò å äëúæåí äà ðàçêðèå ïèñìåíî ïðåä óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íàëè÷èåòî íà êîíôëèêò íà èíòåðåñè, âêëþ÷èòåëíî âñåêè òúðãîâñêè, ôèíàíñîâ èëè äðóã ïðîôåñèîíàëåí èíòåðåñ, êîéòî çàñÿãà èíòåðåñèòå íà ôîíäà, íåãîâèòå èíâåñòèöèè è èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè íà ôîíäà.
(2) Ëèöàòà ïî àë. 1 ñà äëúæíè ïðè èçïúëíåíèåòî íà ñâîèòå çàäúëæåíèÿ äà ïîñòàâÿò èíòåðåñèòå íà ôîíäà íàä ñâîèòå ñîáñòâåíè èíòåðåñè.
(3) ×ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íå ó÷àñòâàò â îáñúæäàíåòî è ñå âúçäúðæàò îò ãëàñóâàíå íà ðåøåíèÿ ïî âúïðîñè, ïî êîèòî òå èëè ÷ëåíîâåòå íà ñåìåéñòâîòî èì èìàò òúðãîâñêè, ôèíàíñîâè èëè äðóãè ïðîôåñèîíàëíè èíòåðåñè.

Îïåðàòèâíî îáñëóæâàíå íà ôîíäà
×ë. 8. (1) Ðàáîòàòà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ñå ïîäïîìàãà îò ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî â àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå. 
(2) Ñïåöèàëèçèðàíîòî çâåíî ïî àë. 1 îñúùåñòâÿâà ñëåäíèòå îñíîâíè ôóíêöèè:
1. èçãîòâÿ ïðîåêòè íà äîêóìåíòèòå è äðóãà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ îñúùåñòâÿâàíå ïðàâîìîùèÿòà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà;
2. ñëåäè ïðîöåñà íà èíâåñòèðàíå è óïðàâëåíèå íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà â ñúîòâåòñòâèå ñ äúëãîñðî÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïîëèòèêà è ñðåäíîñðî÷íàòà ñòðàòåãèÿ çà óïðàâëåíèå;
3. èçâúðøâà òåêóùî íàáëþäåíèå, îöåíêà è êîíòðîë íà äîõîäíîñòòà è ðèñêà íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî, êàêòî è ñëåäè çà ñïàçâàíåòî íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ íà çàêîíà ïðè óïðàâëåíèåòî íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà êàòî öÿëî; 


4. ñëåäè çà íèâîòî íà ïîåòèòå ðèñêîâå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è ñúãëàñíî ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè çà óïðàâëåíèå;
5. èçãîòâÿ ïðîãíîçà çà ðàçõîäèòå çà êîíñóëòàíòè, ðàçõîäèòå çà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè íà ôîíäà è äðóãè ðàçõîäè, ñâúðçàíè ñ èíâåñòèðàíåòî íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà. 
(3) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå ìîæå ïî êðèòåðèè è ðåä, îïðåäåëåíè îò  óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò, äà âúçëîæè íà êîíñóëòàíòè:
1. èçâúðøâàíåòî íà ïðåäâàðèòåëåí ïîäáîð íà ôèíàíñîâè 
èíñòèòóöèè – êàíäèäàòè çà óïðàâèòåëè íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà; 
2. ïîäïîìàãàíå èçãîòâÿíåòî íà äúëãîñðî÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïîëèòèêà íà ôîíäà è íà ñðåäíîñðî÷íàòà ñòðàòåãèÿ çà èíâåñòèðàíå íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà;
3. ïîäïîìàãàíå íà äåéíîñòòà, ñâúðçàíà ñ îïðåäåëÿíåòî íà âèäîâåòå, ñòðóêòóðàòà, èíâåñòèöèîííàòà ïîëèòèêà, èíâåñòèöèîííèÿ õîðèçîíò è ïàðàìåòðèòå çà èçìåðâàíå, îöåíêà è êîíòðîë íà äîõîäíîñòòà è ðèñêà íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî;
4. èçãîòâÿíåòî íà ïðîåêò íà ïðîöåäóðà çà äåôèíèðàíå íà ïàðàìåòðèòå è ìîäåëèòå çà îöåíêà, óïðàâëåíèå, êîíòðîë è ìîíèòîðèíã íà ðèñêîâå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî;
5. èçãîòâÿíåòî íà ïðåãëåä è àíàëèç íà åôåêòèâíîñòòà íà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè ñúãëàñíî äúëãîñðî÷íàòà èíâåñòèöèîííà ïîëèòèêà, ñðåäíîñðî÷íàòà ñòðàòåãèÿ çà èíâåñòèðàíå, èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè çà óïðàâëåíèå;
6. èçãîòâÿíåòî íà ïðîãíîçà çà íèâîòî íà î÷àêâàíàòà äîõîäíîñò è ðèñê íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî â ñðåäíîñðî÷åí àñïåêò;
7. èçãîòâÿíåòî íà îöåíêà çà åôåêòèâíîñòòà îò èçïúëíåíèåòî íà ïðèëàãàíèòå îò óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò èíâåñòèöèîííè ñòðàòåãèè;
8. èçãîòâÿíå íà äîêóìåíòè è äðóãà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ ïðàâîìîùèÿòà ìó ïî ÷ë. 6.
(4) Êîíñóëòàíòèòå – ôèçè÷åñêè ëèöà, íå ìîãàò äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ôîíäà èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà, êàêòî è äà ñà â òðóäîâè èëè ñëóæåáíè ïðàâîîòíîøåíèÿ è äà áúäàò ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ – óïðàâèòåë íà èíâåñòèöèîíåí ïîðòôåéë íà ôîíäà, èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà. Êîíñóëòàíòèòå – þðèäè÷åñêè ëèöà, íå ìîãàò äà áúäàò óïðàâèòåëè íà èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè íà ôîíäà èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà. 
(5) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçõîäèòå çà âúçíàãðàæäåíèå íà êîíñóëòàíòèòå ïî àë. 3.

Àäìèíèñòðàòèâíî îáñëóæâàíå íà ôîíäà
×ë. 9. Àäìèíèñòðàòèâíîòî îáñëóæâàíå íà ôîíäà ñå èçâúðøâà îò  àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå. 

Ðàçõîäè çà îïåðàòèâíî è àäìèíèñòðàòèâíî îáñëóæâàíå
×ë. 10. (1) Ðàçõîäèòå çà âúçíàãðàæäåíèÿ íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò, çà êîíñóëòàíòè ïî ÷ë. 8 è äðóãèòå àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè, ñâúðçàíè ñ ðàáîòàòà íà ôîíäà, ñà çà ñìåòêà íà áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå.
(2) Ðàçõîäèòå çà âúçíàãðàæäåíèå ïî äîãîâîðèòå ïî ãëàâà ïåòà ñà çà ñìåòêà íà öåíòðàëíèÿ áþäæåò.

Ãëàâà òðåòà
ÏÐÈÕÎÄÎÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÔÎÍÄÀ

Èçòî÷íèöè çà íàáèðàíå íà ñðåäñòâà
×ë. 11. (1) Â ïîëçà íà ôîíäà ñå îò÷èñëÿâàò îò öåíòðàëíèÿ áþäæåò:
1. ïåòäåñåò íà ñòî îò îò÷åòåíèòå ïî ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò êàñîâè ïîñòúïëåíèÿ îò ïðèâàòèçàöèÿ;
2. äâàäåñåò è ïåò íà ñòî îò îò÷åòåíèÿ çà ñúîòâåòíàòà áþäæåòíà ãîäèíà èçëèøúê íà ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò;
3. ïðèõîäè îò êîíöåñèè, îò÷åòåíè ïî ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò;
4. ïðèõîäè îò äðóãè èçòî÷íèöè, îïðåäåëåíè ñúñ çàêîí èëè ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(2) Ñóìèòå ïî àë. 1 ñå ïðåâåæäàò ïî ñìåòêàòà íà ôîíäà íàé-êúñíî äî 
31 ìàé ñëåäâàùàòà áþäæåòíà ãîäèíà.
(3) Îò÷èñëåíèòå ñóìè ñå îò÷èòàò êàòî òðàíñôåðè ìåæäó ñìåòêè íà öåíòðàëíèÿ áþäæåò è ôîíäà.
(4) Â ïîëçà íà ôîíäà ñà è âñè÷êè ðåàëèçèðàíè è íåðåàëèçèðàíè ïå÷àëáè, êîìïåíñèðàíè ñ îïðåäåëåíîòî íèâî íà äîïóñòèìèòå ðåàëèçèðàíè è íåðåàëèçèðàíè çàãóáè îò èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè, êàêòî è ëèõâèòå îò äåïîçèòè íà ôîíäà.
(5) Ôîíäúò ìîæå äà ïðèäîáèâà ôèíàíñîâè àêòèâè è áåçâúçìåçäíî.

Ãëàâà ÷åòâúðòà 
ÀÊÒÈÂÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈ ÏÎÐÒÔÅÉËÈ – ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÏÐÀÂÈËÀ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÐÀÍÅ

Ïðèíöèïè íà èíâåñòèðàíå
×ë. 12. Ñðåäñòâàòà íà ôîíäà ñå èíâåñòèðàò ïðè ñïàçâàíå ïðèíöèïèòå íà íàäåæäíîñò, äîõîäíîñò, ëèêâèäíîñò è äèâåðñèôèêàöèÿ.

Âèäîâå àêòèâè íà ôîíäà
×ë. 13. (1) Ñðåäñòâàòà íà ôîíäà ìîãàò äà ñå èíâåñòèðàò â:
1. äåïîçèòè â Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà;
2. äåïîçèòè â áàíêè – íå ïîâå÷å îò äâàäåñåò íà ñòî;
3. àêöèè íà äðóæåñòâà åìèòåíòè îò äúðæàâè – ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êîèòî ñà ïðèåòè çà òúðãîâèÿ íà ðåãóëèðàíè ïàçàðè íà öåííè êíèæà èëè òúðãóâàíè íà ìíîãîñòðàííè ñèñòåìè çà òúðãîâèÿ â äúðæàâè – ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ðàçëè÷íè îò àêöèèòå ïî àë. 8, ò. 3 è 4, è êîèòî äðóæåñòâà èìàò ïðèñúäåí îò ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòà àãåíöèÿ çà êðåäèòíà îöåíêà èíâåñòèöèîíåí êëàñ êðåäèòåí ðåéòèíã çà äúëãîñðî÷íèòå ñè çàäúëæåíèÿ – íå ïîâå÷å îò 70 íà ñòî;
4. акции на дружества емитенти от трети страни, които са приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа или търгувани на многостранни системи за търговия и които дружества имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка инвестиционен клас кредитен рейтинг за дългосрочните си задължения, различни от акциите по ал. 8, т. 3 и 4 – не повече от 30 на сто;
5. облигации и други дългови ценни книжа, различни от тези по ал. 8, т. 1 и 2, които имат присъден от международно призната агенция за кредитна оценка кредитен рейтинг от инвестиционен клас – не повече от 30 на сто;
6. инструменти на паричния пазар – не повече от 10 на сто;
7. други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на акции, или други ценни книжа, подобни на акции, чрез подписка или замяна на дружества по т. 3 и 4 – не повече от 10 на сто. 
(2) Средствата на фонда се инвестират съгласно ал. 1, т. 3-7 само в ликвидни финансови активи, чиято стойност може да бъде точно определена по всяко време.
(3) Фондът може да извършва и финансови сделки с цел намаляване на риска, свързан с инвестициите на фонда.
(4) Общата пазарна стойност на инвестициите по ал. 1, т. 3-7 във финансови инструменти, издадени от един емитент, не може да превишава 
5 на сто от инвестираните средства на фонда. 
(5) Общата пазарна стойност на инвестициите по ал. 1, т. 3-7 във финансови инструменти с емитенти – дружества от трети страни, не може да превишава 35 на сто от инвестираните средствата на фонда. 
(6) Общата пазарна стойност на инвестициите в ценни книжа по 
ал. 1, т. 3-7, чиито емитенти са банки, дружества за електронни пари, застрахователни, пенсионни и пенсионноосигурителни дружества, лизингови компании, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, както и всички други дружества, чиято основна дейност е отпускане на заеми и/или търговия и посредничество с ценни книжа, не може да превишава 40 на сто от инвестираните средства на фонда. 
(7) Средствата на фонда, депозирани и инвестирани в инструменти, деноминирани и платими в евро, не могат да бъдат по-малко от 70 на сто. 
(8) Средствата на фонда не могат да бъдат инвестирани в:
1. държавни ценни книжа, емитирани от българската държава;
2. общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;
3. акции на дружества, регистрирани на територията на страната, и свързаните с тях производни финансови инструменти;
4. акции или дялове в колективни инвестиционни схеми или договорни фондове;
5. недвижимо имущество, включително чрез дялове на акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
6. ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.
(9) Фондът може да придобива активи по ал. 8 само в резултат на обезпечения или безвъзмездно. 
(10) Придобитите активи по ал. 9 в резултат на обезпечение, както и активи по ал. 1, т. 3-7, които вече не отговарят на изискванията на закона, следва да бъдат реализирани в срок до 3 месеца от тяхното придобиване по ред, определен от управителния съвет. Когато продажбата на тези активи не може да бъде осъществена в този срок по или на близка до справедливата им стойност цена, по решение на управителния съвет на фонда съответните активи могат да бъдат държани и за по-дълъг срок.

Структуриране на активите на фонда в инвестиционни портфейли
Чл. 14. (1) Активите по чл. 13, ал. 1, т. 2-7 се структурират в инвестиционни портфейли.
(2) Броят, видовете портфейли, тяхната структура, целевите стойности, инвестиционният хоризонт, както и останалите параметри, включително за измерване, оценка и контрол на доходността и риска на портфейла, граничният размер на допустимата загуба от пазарната стойност, правилата и ограниченията за управление на инвестиционните портфейли се определят от управителния съвет на фонда.
(3) Част от активите на инвестиционните портфейли могат да бъдат деривативни финансови инструменти само когато тези инструменти са използвани за ограничаване и контролиране на рискове, свързани с портфейлните инвестиции. В този случай към правилата за управление на риска се посочват и видовете деривативни финансови инструменти, основните рискове, количествените лимити и избраните методи за оценка на риска, свързан с тези инвестиции.
(4) Максималният размер на експозиция, свързана с деривативни финансови инструменти за всеки инвестиционен портфейл, се определя от управителния съвет на фонда. Експозицията се изчислява, като се вземат предвид текущата стойност на базовия актив, рискът на насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, бъдещите колебания на пазара, както и необходимият период от време за закриване на позицията.
(5) Размерът на активите по чл. 13, ал. 1, т. 3-7 на всеки инвестиционен портфейл не може да е повече от 90 на сто от общите му активи.
(6) С решение на управителния съвет на фонда дефинираните инвестиционни портфейли могат да се възлагат с договор за управление на избраните по реда на глава пета финансови институции.
(7) Управлението на инвестиционните портфейли следва да бъде подчинено на принципа на разпределение на риска.  
(8) Финансовата институция – управител на инвестиционен портфейл на фонда, и банката депозитар, когато действат за сметка на фонда, не могат:
1. да продават ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти, които не се притежават в инвестиционния портфейл;
2. да инвестират средства на фонда в ценни книжа, издадени от тях или свързани с тях лица или лица, които ги контролират. 
(9) Финансовата институция – управител на инвестиционен портфейл, и банката депозитар не могат да залагат активи или да отговарят пред кредиторите си с активи на инвестиционния портфейл на фонда.
(10) Активите по чл. 13, ал. 9 се управляват чрез един или няколко отделни портфейла по ред, определен от управителния съвет. Те не могат да се включват в инвестиционните портфейли на фонда по ал. 1. 
(11) Когато в резултат на изменения на пазарни условия или други обективни фактори структурата и позициите на инвестиционен портфейл водят до нарушаване на едно или повече от ограниченията по чл. 13 и по този член, ребалансирането на портфейла следва да се извърши в срок и по ред, определени от управителния съвет. 

Забрана за емитиране на дълг и издаване на гаранции
Чл. 15. (1) Фондът не може да емитира облигации или други дългови ценни книжа, да взема заеми, както и да издава гаранции под каквато и да е форма.
(2) Средствата на фонда не може да се използват като обезпечения  в полза на други лица, както и да се поемат пряко или косвено задължения за сметка на средствата на фонда извън тези, които произтичат от основната дейност на фонда. 

Глава пета
ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Избор на финансови институции – управители на инвестиционни портфейли
Чл. 16. (1) Изборът на управители на инвестиционни портфейли започва с решение на управителния съвет за откриване на процедура за избор на управители на инвестиционни фондове.
(2) С решението по ал. 1 се определят характеристиките на портфейла, който ще се възложи за управление, условията и ограниченията за управлението, изискванията към лицата – кандидати за управители на портфейла, възнаграждението за управление, документите, които кандидатите следва да представят, мястото и крайният срок за подаване на предложенията и други специфични изисквания. 
(3) Изборът на финансови институции – управители на инвестиционни портфейли на фонда, се осъществява въз основа на критерии, начин на оценка и класиране, утвърдени от управителния съвет на фонда.
(4) Едновременно с решението по ал. 1 управителният съвет определя и състава на комисията за оценка на предложенията и срока, за който тя ще работи.
(5) Членове на комисията могат да са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване на предложенията, които подписват декларация за липсата на материален интерес от избора на определен кандидат за управител на портфейл и че не са свързани лица с кандидат за управител на портфейл или с член на негов управителен или контролен орган.
(6) Към членовете на комисията се прилагат съответно изискванията на чл. 3.
(7) На базата на критериите и начина за оценка комисията по ал. 4 оценява и класира предложенията на кандидатите за управители на инвестиционен портфейл на фонда и изготвя доклад до управителния съвет.
(8) Документите, издадени на чужд език, представяни от кандидатите за управители на портфейли, следва да са придружени от заверен превод на български език.

Решение на управителния съвет за сключване на договор
Чл. 17. Въз основа на доклада на комисията по чл. 16, ал. 7 управителният съвет взема решение за избор на финансова институция -управител на инвестиционен портфейл на фонда, и възлага на министъра на финансите да сключи договор.

Сключване на договор за управление на инвестиционен портфейл
Чл. 18. Въз основа на решението на управителния съвет на фонда министърът на финансите сключва договор за управление на инвестиционен портфейл на фонда.

Съдържание на договора
Чл. 19. (1) Договорът за управление на инвестиционен портфейл на фонда задължително следва да съдържа:
1. класовете и видовете активи, в които да се инвестира, съгласно изискванията на чл. 13;
2. инвестиционен хоризонт;
3. методи за оценка на активите, начина на определяне на пазарната им стойност и доходността на портфейла; 
4. максимален размер на допустимата загуба от пазарната стойност на портфейла;
5. граници на отклонение на очакваните постъпления от продажби, падежи и доходи от активи на портфейла в средносрочен план;
6. параметри и методи за оценка, наблюдение и контрол на риска;
7. предоставяне на текуща и периодична информация за целите на анализа на портфейла;
8. определяне на възнаграждението за управление;
9. одит и проверки;
10. условия, срокове и правила за ребалансиране на портфейла;
11. реализиране на активи и трансфериране на касови потоци по сметка на фонда в Българската народна банка и реинвестиране.

(2) Неразделна част от договора за управление са:
1. правила за оценка на пазарната стойност и доходност на инвестиционния портфейл; 
2. правила за управление на риска и за спазване на ограниченията за инвестиции съгласно изискванията на закона и сключения договор за управление; когато част от активите на портфейла са в деривативни финансови инструменти, правилата за управление на риска включват видовете деривативни финансови инструменти, основните рискове, количествените лимити и избраните методи за оценка на риска, свързан с тези инвестиции; 
3. договор за депозитарни услуги и правила за определяне на възнаграждението на банката депозитар.

Предсрочно прекратяване на договора
Чл. 20. (1) Договорът за управление на инвестиционен портфейл на фонда може да бъде прекратен предсрочно най-малко с 3-месечно предизвестие. 
(2) Договорът за управление на инвестиционен портфейл на фонда може да се прекрати едностранно и незабавно от страна на министъра на финансите, когато:
1. не са изпълнени изискванията на управителния съвет на фонда относно ребалансиране на инвестиционния портфейл, свързан с наложените общи ограничения на инвестициите на фонда; 
2. управителят на инвестиционния портфейл не изпълнява добросъвестно задълженията си по договора за управление или нарушава изискванията на закона;
3. управителят на инвестиционния портфейл е нарушил целенасочено клаузите на договора за управление и действа в ущърб на възложителя. 
(3) Недействително е всяко условие по договора за управление, което ограничава правото на министъра на финансите по ал. 2.

Глава шеста
ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФОНДА В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАСОВИ ПОТОЦИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Текущи банкови сметки в Българската народна банка
Чл. 21. (1) Временно свободните текущи средства на фонда се съхраняват по отделно обособени сметки в Българската народна банка. 
(2) Чрез сметките по ал. 1 се отразяват касовите потоци, произтичащи от трансферирането на средства към фонда от централния бюджет, тяхното инвестиране, реализация и приключване на инвестиционните портфейли и банкови депозити, както и обратното трансфериране на средства към централния бюджет за финансиране на разходи за пенсии чрез бюджета на държавното обществено осигуряване.
(3) Остатъкът от сметките на фонда преминава като наличност за следващата бюджетна година и се използва по предназначение.

Допустими операции по сметките на фонда в Българската народна банка
Чл. 22. (1) Средства на фонда се използват единствено за инвестиране с цел извличане на доходност и трансфериране на средства за бюджета на държавното обществено осигуряване за покриване на разходи за пенсии на фонд „Пенсии”.
(2) Трансферирането на средствата по ал. 1 се извършва от сметката на фонда към централния бюджет, откъдето сумите се предоставят по бюджета на държавното обществено осигуряване. 
(3) Не се допуска директно трансфериране на средства от фонда към сметки на държавното обществено осигуряване, както и директни разплащания от сметки на фонда на разходи на държавното обществено осигуряване.
(4) От сметките на фонда не могат да се извършват други плащания освен инвестирането на средствата и трансферите по ал. 2.
(5) Сумите от инвестираните средства на фонда, включително реализираната доходност, не могат да се отклоняват към други сметки и за други цели и плащания освен за реинвестиране и трансферите по ал. 2.

(6) За целите на оптималното управление и ребалансиране на инвестиционните портфейли на фонда министърът на финансите може да разпореди временно да се трансферират към сметките на фонда допълнителни средства от централния бюджет над сумите по чл. 11, ал. 2, които се възстановяват обратно по сметки на централния бюджет най-късно до 31 май следващата година.

Глава седма
ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ

Планиране
Чл. 23. (1) Дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия на фонда по чл. 5, т. 1 и 2 се разглеждат и приемат от Министерския съвет. 
(2) Информацията по чл. 5, т. 10 и 11 е съставна част на доклада към проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата бюджетна година. 
(3) Трансферът на средствата от фонда за бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии” се определя със съответния годишен закон за държавния бюджет.

Отчетност
Чл. 24. (1) За отчетността на фонда се прилагат правилата и изискванията на отчетността на централния бюджет.
(2) За отчитането на средствата на фонда в инвестиционни портфейли управителите на инвестиционни портфейли на фонда изготвят периодични и годишни отчети за активите, операциите и доходността със средства на фонда и друга информация по ред, начин и в срокове, определени от  управителния съвет.
(3) Годишният доклад и отчет по чл. 5, т. 12 се разглеждат от Министерския съвет и се внасят в Народното събрание като съставна част на отчета за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.


Публичност
Чл. 25. Министерството на финансите публикува на своята интернет страница информация за дейността и операциите на фонда, включително документите по чл. 5, т. 1, 2 и 12, решенията за избор на  управители на инвестиционни портфейли на фонда и консултанти. 

Допълнителна разпоредба 
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Международно признати агенции за кредитна оценка” са Standard&Poors, Moody’s, Fitch и Japan Credit Rating Agency.
2. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото.
3. „Финансови институции” са банки и инвестиционни посредници.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Активите на фонда включват и средствата по § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България  за 2008 г.
§ 3. Трансферирането на средства от фонда за бюджета на държавното обществено осигуряване може да се извършва не по-рано от 
10 години от влизането в сила на този закон и е до размер, определен със съответния годишен закон за държавния бюджет.
§ 4. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г.; бр. 18, 33, 37 и 79 от 
2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) в чл. 4, т. 3 след думата „дълг” се поставя точка и запетая и се добавя „услугите, предоставяни във връзка с управлението на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;”.
§ 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà Äúðæàâíèÿ ôîíä çà ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà

Ïðåäëîæåíèÿò ïðîåêò íà Çàêîí çà Äúðæàâíèÿ ôîíä çà ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà èìà çà öåë äà ðåãëàìåíòèðà ñòàòóòà è äåéíîñòòà íà ñúçäàäåíèÿ Äúðæàâåí ôîíä çà ãàðàíòèðàíå óñòîé÷èâîñò íà äúðæàâíàòà ïåíñèîííà ñèñòåìà.
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà å ïðåäâèäåíî ñðåäñòâàòà íà ôîíäà äà ñà ñàìîñòîÿòåëíî îáîñîáåíà ÷àñò îò öåíòðàëíèÿ áþäæåò è äà ñå óïðàâëÿâàò è ñòðóêòóðèðàò â èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè, êîèòî ùå ñå âúçëàãàò çà óïðàâëåíèå íà ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè. 
Âúâ ôîíäà ùå ñå àêóìóëèðàò 50 íà ñòî îò îò÷åòåíèòå ïî ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò êàñîâè ïîñòúïëåíèÿ îò ïðèâàòèçàöèÿ, 25 íà ñòî îò èçëèøúêà íà ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò çà ñúîòâåòíàòà áþäæåòíà ãîäèíà, ïðèõîäèòå îò êîíöåñèè, êàêòî è âúçìîæíîñò çà îò÷èñëÿâàíå è íà äðóãè ïðèõîäè âúç îñíîâà íà çàêîí èëè àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò. 
Предвижда се ръководството на фонда да се осъществява от управителен съвет, състоящ се от девет членове, като се предлага министърът на финансите да бъде председател, а министърът на труда и социалната политика - заместник-председател на управителния съвет на фонда. Дейността на фонда ще се подпомага административно и оперативно от специализирано звено към министъра на финансите.
Натрупаните във фонда средства ще служат само за покриване на недостиг от средства за фонд „Пенсии” в бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като конкретните размери на тези трансфери ще се определят със закона за държавния бюджет за съответната година. С оглед осигуряване на възможност за натрупване на средства от инвестирането на средствата на фонда е предвидено 10 години да не се правят трансфери към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии”.
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ðåãëàìåíòèðàò è ïîäðîáíè ïðàâèëà, îãðàíè÷åíèÿ è èçèñêâàíèÿ çà ñòðóêòóðèðàíå íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè ñ îãëåä îñèãóðÿâàíåòî íà îòíîñèòåëíî âèñîêà äîõîäíîñò ïðè âúçìîæíî íàé-ìèíèìàëíî  íèâî íà ðèñê.  

Â ãëàâà ÷åòâúðòà „Àêòèâè è èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè – ñòðóêòóðà, ïðàâèëà è îãðàíè÷åíèÿ çà èíâåñòèðàíå” ñà äåôèíèðàíè îïðåäåëåíè èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå íà ñòðóêòóðàòà è âèäîâåòå àêòèâè, â êîèòî ôîíäúò ìîæå äà èíâåñòèðà. Ïðè ñòðóêòóðèðàíåòî íà âèäîâåòå àêòèâè íà ôîíäà ñà âçåòè ïîä âíèìàíèå õàðàêòåðèñòèêèòå, ñúîòíîøåíèåòî äîõîäíîñò - ðèñê è ëèêâèäíîñòòà íà ðàçëè÷íèòå êëàñîâå àêòèâè. Êàòî èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå íà ïàçàðèòå, íà êîèòî ñå òúðãóâàò ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, ñà ñëåäâàíè ðàçïîðåäáèòå íà Äèðåêòèâà 2004/39/ÅÈÎ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà çà ïàçàðèòå íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè. Ïðè äåôèíèðàíåòî íà îãðàíè÷åíèÿòà, ñâúðçàíè ñ ðèñêîâèòå åêñïîçèöèè íà èíâåñòèöèîííèòå ïîðòôåéëè è íà ôîíäà êàòî öÿëî, êàêòî è íà îãðàíè÷åíèÿòà, ñâúðçàíè ñ îöåíêàòà íà ðèñêîâåòå – êðåäèòåí ðèñê, ïàçàðåí ðèñê, âàëóòåí ðèñê, ðèñê îò êîíòðàãåíòà – ñà ñëåäâàíè íàé-äîáðèòå ïðàêòèêè, íàëîæåíè ïî îòíîøåíèå íà àêòèâèòå íà èíâåñòèöèîííèòå äðóæåñòâà è òúðãîâñêèòå ïîðòôåéëè íà áàíêèòå –  ïðåäìåò íà ðåãóëàöèè íà Äèðåêòèâà 2006/48/ÅÑ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 14 þíè 2006 ã. îòíîñíî ïðåäïðèåìàíåòî è îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñò îò êðåäèòíèòå èíñòèòóöèè è Äèðåêòèâà 2006/49/ÅÑ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 14 þíè 2006 ã. çà êàïèòàëîâàòà àäåêâàòíîñò íà èíâåñòèöèîííèòå ïîñðåäíèöè è íà êðåäèòíèòå èíñòèòóöèè. 
Ðåãëàìåíòèðàíåòî íà ñðåäñòâàòà íà ôîíäà êàòî ñàìîñòîÿòåëíî îáîñîáåíà ÷àñò îò öåíòðàëíèÿ áþäæåò è òÿõíîòî óïðàâëåíèå è ñòðóêòóðèðàíå â èíâåñòèöèîííè ïîðòôåéëè  ïðåäïîëàãà è ñúîòâåòíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â ÷ë. 5 îò Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà äúðæàâíèÿ áþäæåò, â êîéòî å óðåäåíà ñòðóêòóðàòà íà öåíòðàëíèÿ áþäæåò. Òåçè èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ ñå ïðåäëàãàò ñ îòäåëåí çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà äúðæàâíèÿ áþäæåò ïðåäâèä èçèñêâàíèÿòà íà § 2 îò äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà äúðæàâíèÿ áþäæåò.
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